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Constituinte IRMA PASSONI
~~_----_---I'LEH.lII.IO/COMI'sioISUICOWISsÃO--------------.,

Comissão dos Direitos e Garantias Individuais

~
~

=----------------TtltTOI.1uSTIFrcAçÃO-----------------,

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

sem que se lhe reconheça também o
mo, que haverá de

or~entá-lo,

dire~to

antes do

defesa. Quem milita na advocacia sabe
pol~c~al,

na

maior~a

das vezes, não

de

entrev~star-se

~nterrogatõr~o,
perfe~tamente

e 003

com o mes

que é peça de

que a autoridade

perm~te entrev~sta

do advogado

com o preso, a pretexto de que não se pode tumultuar as investigaArt.:

§ 19 -

§ 22 -

§ 32 -

§ 42 -

Art. :

A tortura é crime de lesa-humanidade, e,
portanto,
imprescritível, inanistiável, inafiançável, inindutável e inagraciável.
Considera-se tortura qualquer ato através do que
se
inflige intencionalmente dor ou sofrimento, seja físi
co, mental ou psicológico, a uma pessoa com propósitos tais como obter dela ou de uma terceira pessoa i~
formação ou uma confissão, punindo-a por um ato
que
ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou é suspe~
ta de ter cometido ou intimidando ou constragendo
a
pessoa ou uma terceira pessoa, por qualquer razão baseada em qualquer forma de discriminação, quando tal
dor e sofrimento são infligidos, instigados com consentimento ou apruvação de uma autoridade pública ou
outra pessoa agindo em uma capacidade oficial ou oficiosa.
Tais crimes serão apurados e julgados por um Conselho
Civil especial, por denúncia da própria vítima,
de
seus familiares ou representantes legais ou por
uma
representação da sociedade civil ao Tribunal da Constituição ou Foro correspondente.
A vítima terá direito a uma justa e adequada indeniz~
ção, incluindo 05 meios necessários a sua plena reabi
litação. No caso de morte da vítima, como resultado '
de um ato de tortura, seus dependentes ou
herdeiros
terão direito à indenização.

ções.

[J

JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

~~

'UTO'

EMENDA
100003-9
E GARANTIAS DO HOME E MUL E.'----'

'LI:NAIUo/cOl.llSJSÃo/SUICOlflSSÃO------

• DA SOBERANIA E DOS DIREITOS

I!JApresento a
subcomissão
excluido do
2

" ••••••••.•••. haverá serviço público classificatório e indicativo para os espetáculos públicos e programas de teleco
municaçães, visando aos expectadores nemores de idade. Este
serviço não terá o carater de censura e não poderá implicar na proibição ou corte de espetáculo e do programa, na forma da lei." JUSTIFICATIVA
Se permanecer o texto acima, estareMos instituciona
lizando no Brasil a devassidão moral àe nossos costumes sociais, fa
vorecendo o enriquecimento ilícito e desonesto das empresas de telecomunicação, que só visam o lucro, pouco se importan6d com o enfra quecimento de nossa gente.
Um povo de costumes viciados, sem disciplina ética,
sem disciplina moral e sem a valorização das normas contidas no decálogo bíblico, será um povo fraco, indolente, indiferente, que não
se preocupará se não com "pão e o circo", não tendo uma consciência
crítica ativa e atuante.
Não há liberdade absoluta. Toda liberdade é relativa. Também a liberdade exibicionista de programas de telecomiunicação é relativa e o Estado deve ter poder para não dexxar que a vo lúpia de alguns venha prejuQ4car a maioria, exerqendo o poder da ce~
sura das exibicões telec6municatzvBs.

Qualquer declaração obtida sob tortura não será invocada como prova em qualquer processo, exceto
contra
a pessoa acusada de tortura, como prova de que a declaração foi feita. Os seqüestros, mortes e desaparecimentos das vítimas da tortura são considerados como
crimes conexos sujeitos às caracterizações desse artigo e seus parágrafos.

Amplia-se por esse instrumento os termos e efeitos da
Lei de Anistia, promulgadas em agosto de 1979, no se~
tido de permitir a apuracão e o julgamento dos crimes
de lesa-humanidade.

~------------AUTO~-----------

(l

coss

~~---------

I'I.IE:HA'Uo/col.llsJSÃotaulcOlfISsio-------

DOHO~M

---,

E DA

EMENDA
100004-7

AUTOR-----------------,

~

CONSTITUINTE MÂRIO ASSAD

~

EMENDA
100002-1

PLE .... RIO/COlllIU.o/sUBCO .. IS!lÃO

COMISSÃO DE SOBERANIA- Subcomissão dos
..,,

D~r.e

Gar Ind.

TEXTO/,JUSTIFICAÇio

dos

_

MENDONÇA DE MORAI:;

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

tJ

_

Dire~tos

-.

Dê-se ao §20 do Art ... do Anteprojeto da
e Garantias Indiv~dua~s a s~gu~nte redação:

Apresento a seguinte E~~NDA ADITIVA ao item XII do anteprojeto apresentado pela subcomissão dos DlRETTOS E DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS •

Subcom~ssão

XII

UArt •••

§20

- •.••• e os bons costumes, ASSEGURADA AOSLOCAIS DE
CULTO E SUAS LITURGIAS PARTICULARES A PROTECÃO,LEGALl

O preso tem direito à

ass~sténc~a

•••••••••••

do advogado

de sua escolha, com o qual poderá entrevistar-se, antes de ser ~nqui

rido, a ser ouv~do pelo juiz, e à
lo interrogatório pol~cial".

Ao dispositivo
50

ident~ficação

ac~ma,

dos responsãveis peJUSTIFICATIVA

que confere o

dire~to

de o pre-

escolher o seu advogado, quando da prisão, acrescentamos a

sáo "com o qual poderá entrevistar-se", pois entendemos que de

expre~

nada

adiantará assegurar-se ao preso o direito de escolher o seu advogado,

o acréscimo apresentado, falando sobre os locais
de cult~ e de suas liturgias, visa dar ao conceito de liberdade _
aolicacão
religiosa uma ampxxa~a~ ampla, incluindo, como complemento dessa
liberdade, os locais sagradas, os altarecl e vesti~entas, ligados
ao seu pleno exercício.

004
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CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
,-

E:COMISS~O

PU:NAIIIlO/coUlssia/lulcolil.stio-

---,

OA SOBERANIA - Subcomissão dos Dir.e Gar. Ind.]

r::-r--

TUTO/.lUlTlfICAÇÃO

~
~

r--------------AUTOII:------------

tJ

_

m::!'U'l'ADO SAlIIR Acn/'lA

. . , , - - - - - - - - - - - 't,UAII:IO/c:OMlslio/aulcoMlldo--

O". DA SODERA:IIA E DOS DIR:

:c

-t

GAR. DO lIOtu:U E 011. llULIII::P.

-,

f!..J

Inclua-se onde couber:
"são também inelel1Jiveis:
"o.. dirigentes par!:idário<; que exercam car'Jos nas
resnectivaq Comissoes Executivas quer rederal, I::s
tadual ou l1unicinal, ~ não ser que se licenciem de ..eus cargos partidarios nela meno.. r, (sei<;) me
ses antes das eleições a que "reten~a~ concorrerT

Substitua-se a redação do § 12 do Anteprojeto Substitutivo do Relator da Subcomissão dos Direitos e Garantias '
Individuais:
§ 12. Ninguem serã obrigado a dar testemu-'
nho contra si mesmo. Não serã incriminatõrio o silencio do indiciado, acusado ou reu. r vedada a realização de inqulrlçoes ou de
interrogatõrios, sem a presença de advogado ou de representante
do
Ministerio Publico.

Os conoenados ~or crines oe quaisquer natureza de ..de que a "ena tenha siuo sunerior a 2(ooi~)

anos de reclusão, cuja qent~n~n tenha tran~itado

em julgado, a não ser 'lue deviDamente reabilita-dos nerante a Justica comnetente".
tios (1~vedores de irn:>ortânciD'l ,;uTJCrir,reB n 'ill (c í.n

connta) salários mí.n í.moaj cu jo s 'lêhitr)s ""tej""

-

senna cobrados judicial~entG c não rtarantnn. a exe

cu,:"ão

COJTl

henr;

suficiente~".

Os réug d8nunciRdos

tJ

C~ mnt~

de 1

~TOccqqn~ -

nos 'luais, a ~ena miniMa em ca~a un deles,
superior a l(um) ano de reclusao".

DrPUTADD SAMIR ACHÔA

<;oja

,TlJf,TIPICArJ'\o

Por ocasião da anresenta~ão de enennaq na <;uhco-missão dos Direitos "oliticos, Coletivos e r.aranttas,anresentada ne-

--t

r:-r----------------T[XTO/JUSTlfIC&çio--

la signatário a

!1e~Ma

eMenda, !leIo nF\recer n. 1 D007G-3, a Mesna "oi

rejeitada por entender o Relator que se tratava De sugestão e nno de
enenda.
Volto a reapresentar, agora en ~orna cc ~ncn~a e
nos termos do Reginento Interno, o 'lue enten10 neccssnrto, dcntrQ ou

No capítulo III do anteprojeto da Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais, suprima-se a ~xpresão:

trns norna s , nnra 'Iue haja uma sclcr;5.o, sob o nqnccto 1'T'ln'A~J.

r;f)CillI'

'1

rCT")rc'1cntiJ.ntcs (10 T")O-JO.
('OI1'1tDntri.,entp ~Ol'lns cnhr(ln()~ :'\ -C;C:;r'j0'!..tn '''H~J;, "')0:>ulür;';;o e CnbJ1H1~n()'1 CO"'I") jUC1t(1 ti nos~tl rp.invi(lic,r:;;o, Lnc Lus tc
ê,,de

" (JJ

PRIVILEGlAOO "

í

JUSTIFICAÇil.O

A única intenção de pretendermos a supressão da referida expressão é no sentido de querermos proteger os deficientes, idosos e
crianças que, em igualdade de condiçães com outrém terão preferência em seus /
direitos.

Caso exista outra forma que não a referida supressão, atendendo-se ao princípio de defesa dos deficientes, idosos e crianças, /
concordamos.

= - - - - - - - - - - 'LUÁI'(O/cOlilIIlAO/IUKOtIlU1G------------,
E 005 DIn.~

Gl\n.

DO 1l(1!!E1I ~

DA

!1ULII~P

C"OS'13. "'.

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

f"j

_

theputada LÚCIA BRAGA

.

omissão da Soberania e dos Direi tos e Garantias do Homem e da Mulhe
Subcomissao dos Direitos e Garant1as Ind1vidua1s

m--------..---------.;..:..:.::...nxTO/olUlTlfICAÇio

-----,

Inclua-se onde couber:

Art.

con. D1\ SODE"J\!IIl\

..

Conissa') "[1'''"'1 1lf..! .:l vil1:} T"l'l',lica "~i~
~1.n.:lc:'a con rela("'3o a Tli1sson'1 '1ue não noc.1c~- t,Y~~rG~"" 1.vn!!l""l.':.I"")S """1..... .,11'..,-ros.

rruartlt1"1C'O su-rr í.ncncos

~
~

• •• são direitos e garantias individuais:
li propriedade, subordinada à sua função social. No caso de desa
propriação por utilidade pública o~ por '~teresse social é
assegurada aos proprietários, indenização em títulos especiais da dívirla pública, correspondente ao valor declarado
pelo proprietário para fins de tributação da terra.

1":"I,-----------------T€XTO/olUnu'ICAçio-----------------,

Enenda ao artiCJo 1 ~ do ilnte"ro;eto ,la ~ubco
missão dos Direitos Politicos, dos Direitos Coletivos ~ das r.a~an.-
tias.
19:

Dê-se

u

seguinte rena~ão ao re~0.rido arti~o

"Os eleitores, em nUMero nunca inferior
a
10.000 (dez ~il), devidamente representados perante a Justi~a COMne
tente, poderao revogar, por voto destituinte, o Mandato concedido ã
seus re!?r!;sentani.;es no Congresso !lacional, nas Assembléias r.e'Jislativas. e cãnaras llunicinais, desde que 05 detentore<; de t'lis manda-etos aJam contrariamente ao interesse publico, na forma regulaMentada
em lei complementar.
Parágrafo unico: o processo judicial comnetente para a anreciação do pedido nropiciará a nai.. an"la defesa ao
reIJresentante do povo acuaado devern conter a acusação de forma ob
jetiva e clara e cominará pena aos autores que agirem nor sentimen=
tos politivos ou subalternos".

JUSTIFICAÇ1l0
Entendemos que o direito de propriedade deverá ser subrodinado à função social.
Como forma de se corrigir distorções na aplicação da lei
em termos de desapropriação de área urbana ou rural para fins de utilidade pública ou de interesse social, propomos que a indenização em
títulos especiais da dívida pública corresponda ao valor declarado p~
lo proprietário para fins de tributação da terra.

j

JUSTIFICA('1\O

Em nossa opinião a forna dada à redacão do
referido artigo 19 do citado anteorojeto é vaga o imnrecisa não nodendo propiciar, adeqUdamente, uma regulamentacão clara nela lei 0E
dinaria complementar que será elaborada.
.
Por outro lado o referido dispositivo não es
tabelece o foro e a forma em que poderá agir o eleitor, o numero mi=
nimo e as sanções adequadas a quem agir de forma incorreta.
ProcuraMOS apenas, resnaitado o nrinciryio

dar maior objetividade ao dispositivo.

D~PUTADO SA1II~ Acnl\i\

t:--------------AUTOII-------------__
Deputada LÚCIA BRAGA
~comissão dos Direitos Políticos , ~8~OI9u\il~I~~?cr Coletivos e Garantias

Inclua-se, onde couber:
Art.

O Governo se obrigará a promover o desenvolvimento das popula'ções menos favorecidas, através de programas habitacionais em
sistema de auto-construção, regularização fundiária urbana, i~
fra-estrutura física, desapropriação das áreas ~ciosas e pro-

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

gramas de saúde e educação, respeitando as iniciativas
comunidades.

dessas

e 005

Porisso, achamos oportuno inserir no texto constitucional a
presente sugestão, em nome dos postulados democráticos que aprendemos
a defender.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art.

o Poder Executivo aplicará anualmente, pelo prazo de 15 (quinze) anos, não menos de 10% (dez por cento) do produto da arrecadação dos impostos na execução de programas de desenvolvime~
to comunitário junto às populações de baixa renda.

tJ

JOSÉ GENOINO NETO

W

ê

EMENDA

PI.[NAltl0/CCliussio/.UICOMlllio

[Df.DA 500.

JUSTIFICAÇÃO

100012-8

E 005 DIREITOS E GARANT. 00 IDEM E DA H.UER
n:XTO!JUSTIFICAÇio----

--,

(I-B)
Não se pode falar em direito à vida sem enfatizar a existên
cia sub-humana de cerca de 40 milhões de brasileiros.
Falta-lhes tudo: emprego (vivem ou sobrevivem de subemprego) ,
alimentação, escola, assistência médico-sanitária e social,
moradia
digna e adequada.
Convém ressaltar que, segundo dados do IBGE de 1984, 60% da P~
pulação brasileira têm renda familiar de até 2 salários mínimos; 1/3
das famílias vivem em estado de miséria, com rendimento inferior a um
salário mínimo ,o que as condena a uma quase total marginalização.
Some-se a este fato o deficit habitacional de mais de 10
milhões de unidades.
Porisso, entendemos que não basta explicitar na Constituição
que todos têm direito à vida.
É preciso que determinemos a obrigatoriedade do Governo em pr~
mover existência digna para milhões de brasileiros que têm vida subhumana.
E vamos além, na tentativa de minimizarmos problema tão grave
e gritante, que violentta os princípios de justiça social de uma sociedade que se diz democrática - para garantir a eficácia do dispositivo legal, é preciso que o tornemos auto-aplicável. Para tanto, est~
mos propondo que o Executivo aplique anualmente não menos que 10%(dez
por cento) de sua rec~ita tributária em programas de desenvolvimento
comunitário, que possam promover a criatura à sua condição de pessoa
humana com direito a uma existência digna.

Acrescentar inciso ao Art. 3J.
O Estado não poderá operar serviços de informações sobre
a
vida particular e as atividades políticas, sindicais ou religiosas
das pessoas.
JUS T I F I C A T I V A
Trata-se de uma questão típica da modernidade e que diz res
peito ao papel dos Serviços de Informações do Estado e seu contro
le sobre os cidadãos, via informática. 'Em primeiro lugar, é necessário assegurar esse tipo de defesa da Sociedade e dos cidadãos.
A tendência ao fortalecimento do papel coencitivo do Estado
com medidas de proteção dos cidadãos.

JosÉ GENOINO NETO
r . r - - - - - - - - - - 'LIN.... IO/cONISSlo/.U.COMI . . lo
OM. 0,'\ SOBERANIA E DOS DIREITDS E GARANT. 00 HOt-EM E DA MULHER

EMENDA
-,

100013-6

~(I-A)

.-------------AUTOIt----------==o=J
tbeoutada LÚCIA BRAGA
r . - r - - - - - - - - - ~LEN..."IO/cOMIUio/.\J.CO...I , . i o ...,
issão 'da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulhe

Acrescentar ao títuIo 111:

EMENDA
100011-0

O Brasil não poderá manter relações diplomáticas com países
condenados pela Assembléia Geral das Nações Unidas por prática de
discriminação racial.
O Brasil deverá manter relações diplomáticas com
qualquer
país ocupado pela força ou colonização, desde que este país tenha
uma entidade representativa reconhecida pelo Governo Brasile1ro.

Subcomíssão dos Dlrel.tos Políticos , q.~~To91ui~1f~C~~ Coletivos e Garantias
Inclua-s~

Art.

onde couber:

É livre a manifestação de pensamento, de convicção política
e filosófica, bem como O direito de reunião em recinto fechado ou em praça pública, desde que essa manifestação seja
ordeira e pacífica.

JUS T I F I C A T I V A

Parágrafo Único - Será punido como crime qualquer violência por parte
de autoridade constituida, que venha coibir a livre
manifestação de pensamento e o direito de reunião.

São princípios fundamentais que devem fundamentar as
Rela
ções Diplomáticas. São valores inerentes e universais da humanidade
Portanto, devem estar presentes na Nova Constituição.
Devemos associar numa mesma política os valores da política
interna e externa.

JUSTIFICAÇÃO
Todo cidadão deve ser livre para manifestar o seu pensamento, as suas convicções políticas e ideológicas, re1vindicar os
seus
direitos, individual ou coletivamente, em recinto fechado ou público,
desde que essa manifestação seja ordeira e pacífica.
A intenção de apurar a responsabilidade do Poder Público e
de punir como crime toda a violência que venha cercear a man1festação
livre dopensamento, prende-se aos abusos cometidos por autoridades cons
tituidas, quando ao invés de assegurar essa liberdade aos cidadãos, ao
invés de garantir-lhes um apoio eficaz à livre manifestação do pensamento, coibem esse direito, muitas vezes através do uso da força e da
violência.
Prende-se sobretudO a uma necessidade urgente e inadiável de
acabarmos com a impunidade em nosso País, em relação às autoridades com
petentes, que, extrapolando do poder que lhes foi conferido pelo povo,
caem muitas vezes no descrédito perante a opinião pública.

t:

'JDSÉ GENOINO NETD
r . r - - - - - - - - - - "l.I:NAl'llO/cOMISllofIUICOU•••i o - - - - - - - - - - - ,
COM. DA SOBERANIA E OOS DIREITOS E GARANT. DO HOMEM E DA MULHER
r.r

EMENDA
100014-4

Tt.:llO/JUnlflCAçio

(I-A)
Acrescentar ao titulo 111
O Brasil não poderá manter relações diplomáticas com países
condenados pela Assembléia Geral das Nações Unidas
por prática
de tortura.

,
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JUS T I F I C A T I V A

JOSÉ GENOINO NETO

,-

100017·9

=

JosÉ GENOINO NETO

---.,

(I-G)

Acrescentar no inciso l, página 4 a palavra "humana"
após
"vida", e suprimir "desde a sua concepção até a morte natura~pe~
manecendo assim:
A Vida Humana

EMENDA
100015·2

=

TlXTO/olUSTlfICAÇio

nas

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

[:J

EMENDA

val~

A tortura é um crime contra a humanidade, contraria os
res universais do ser humano.
Portanto, a defesa desses valores devem ser observados
relaç~es internacionais.

lE:XTOt.lUSTlflCAÇÁO----------------/

JUS T

f!.J·o_C)

A integridade física e mental, ou psicológica,a tortura
é
crime de lesa-humanidade, e, parte portanto, imprescritível,inanis
tiável, inafiançável, inindutável e inafraciável.
a) A vítima terá direito a uma justa e adequada lndenização,
incluindo OS meios necessários a sua plena reabilitação.
No casa de morte da vitima, como resultado de um ato
de
tortura, seus dependentes ou herdeiros terão direito
à
indenização.

JUS T I

F !

da
as

C AT I YA

É necessário definir e clarear no texto constltucional
o
conceito de vida humana, separando-o da denominação de vida
veg~
tal e animal. portanto, é fundamental que se vincule o conceito de
vida com o conceito de autonomia e liberdade, de Sociabilidade.
Estamos tratando dos direitos e garantias individuais,
par
tanto, dos direitos fundamentais da pessoa humana. É esse conceito
que defendemos clarear no novo texto constitucional.

Suprimir a expressão: " a Tortura" do inciso VII, e,
acre~
centar novo inciso ao artigo: são direitos e garantias individuais:

b) Os sequestros, mortes e desaparecimentos das vitimas
tortura são considerados como crimes conexos sujeitos
caracterizações desse artigo e seus parágrafos.

F

1iJ---,------------ . . UTO~
JOSÉ GENOINp NETP
r=-r---------- 'L.[NA'no/couluio/auacolll.uio-C[l.I. DA SOB. E DOS DIREITOS E GARANT. DO HlJ.EM E DA MU..HER

r-

tJ

EMENDA
--,

100018·7

..,.,----------------nxTotJUSTlFICAÇio-----

CAT I VA

Não se deve tratar do crime de tortura da mesma maneira que
se aborda o crime de produção e tráfico de drogas. Acaba-se
por
minimizar ou diluir a gravidade da tortura como violência de neg~
ção do próprio ser humano.
Por outro lado, é necessário suprimir a expressão" na forma
da lei", que no caso do crime de tortura não podemos aceitar
que
a lei ordinária diminua ou tiplfique a sua gravldade. Lutamos para
a prática da tortura seja erradicada definitivamente de nosso país.
Também é necessária estabelecer a direito à indenização para
as pessoas vítimas de tortura.

(I-C)

Acrescentar ao artigo" São direitos e Garantias Individuais",
o seguinte inciso:
A decisão de ter ou não filhos, com a interrupção da
gravi
métodos
dez até 90 (noventa) dias, com garantia de acesso aos
através
anticoncepcionais e a assistência e o atendimento médico
da rede de saúde pública.
JUS T I F I C A T I Y A

JOSÉ GENOINO NETO

EMENDA
100016·1

tJ C[l.I.
(I-G)

Suprimir do inciso X, as seguintes expressões:
"as diversões e os espetáculso pdblicos ficam sujeitos as
leis de proteção da Sociedade".
JUS T l F l C A T l V A
Achamos que o inciso já está suficientemente claro e~
rela
ção ao direito à livre manifestação e no estabelecimento da classl
ficação e da indicação para Os espetáculos públicos e programas de
telecomunicações. A

express~o

l'leis de proteção d3 Sociedade"

é

vaga. Cabe perguntar, que tipo de ~ociedade? que tipo de proteção?
Essa expressão já foi usada em período de obs~urantismo e repressão
política.

Essa emenda tem como objetivo mais importante, evitar a mor"
te e as graves lesões físicas que sofrem inúmeras mulmeres
que
praticam o aborto clandestinamente. Trata-se, portanto, de
um
objetivo moral em defesa da vida humana, e do bem-estar das mulhe
res que não conseguiram evitar uma gravidez
indesejada através
de outros meios.
É uma opção clara e precisa em defesa da vida humana. Quando
~ aborto é espontâneo não ocorre a ninguém perguntar se o feto era
ou não um ser humano.
Abordamos agora a pedra de toque de todos os argumentos dos
penalizadores do aborto; aquela que sustenta, aparentemente,
de
sendo
uma maneira tão sólida, todo o edifício teórido que vem
defendido em todo este debate: o famoso argumento do
direito à
vida.
Ao invés de seguir pelo estéril caminho de buscar descobrir
em que momento o feto começa a ser pessoa, isto é, começa
a ter
vida, é mais Justo indagar-se em que sentido pode-se falar que um
feto tem vida .. Apenas no estreito sentido de que
animais e
vegetais também a tem. Por outro lado cabe indagar-se, porém, se
é justo igualar o conceito que temos da vida animal e vegetal ao
conceito que temos da vida dos homens. E aqui separam-se as
duas
noções; aqui, mais uma vez, se desnuda a empobrecida
noçaõ de
vida que alguns querem emprestar ao homem, confundindo-a com
a
noção de vida meramente vegetativa ou meramente reflexiva
diante
da natureza. Ora, é fundamental que se vincule o conceito de vida

-,
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com o conceito de sociabilidade. E estes pressupostos
mínimos e
(máximos) estarão presentes no feto? Será possível
confundir um
6vulo fecundado com um ser humano? Ou este malabarismo não result~
rá mais do que uma superstimação do 6vulo e um empobrecimento do
homem?
E se considerarmos as mais mínimas manifestações da natureza
como manifestações de vida, com o mesmo estatuto que se
pretende
imputar à vida humana, não devemos diante das consequências:
"Si aI manos fueram cocherentes, diriam: no es más que una vergon
zosa y sanguinaria massacre, ya que además el trigo no puede defe~
der-se". Eis até onde deve chegar o ponto de vista que defende que
defende que o feto é vida humana. Ao mesmmo tempo deve
propor
como ideal de sociedade uma sociedade associaI, onde os
homens
não se relacionem entre si, onde não se definam seguindo os
ensi
namentos milenares de Arist6teles, como "animais sociais". Ao CO!}
trário esta concepção, ao levar até as últimas consequências suas
idéias sobre a liberdade humana, rompe até mesmo com elementares
preceitos.
Por exemplo, o preceito da liberdade de movimentos. Sequer este é
relevante para os ap6stolos do "fetismo". O que dizer
daquele
mínimo de autonomia que o ser humano deve ter, aquele mínimo
de
separação física e contato com a sociedade para definir-se
como
homem? Esta dimensão é recusada e o homem vê-se de súbito
equip~
rado a um feto. A sua liberdade equiparada à liberdade de um feto
e a sua vida equiparada à vida de um feto.
Eis o que pretende realizar, ainda que de maneira implícita
como a liberdade humana; eis até onde pretendem diminuir a grand~
za da existência do Homem. Eis, aí, nua e clara, a radical desuma
nização que se esconde atrás destes apelos tão veementes de "defe_
sa da vida".
Outro argumento importante é que a reflexão sobre o
aborto
não pode ser separada da dignidade da mulher na Sociedade, e
de
uma visão positiva da sexualidade, que não se reduz à procriação.
Reconhece~os que o combate para liberação e despenalização
do
aborto é um dos aspectos da luta das mulheres pela sua libertação
P.ortanto, a condenação do aborto parte também de uma ideologia ex
tremamente repressiva no campo da sexualidade, fruto hist6rico de
diversas fontes de pensamento.
Esse conservadorismo, aliado a outros pressupostos te6ricos
tradicionais, prefere a vida do feto e não a da sua mãe. A
vida
em abstrato à vida humana concreta. Essa ele tem que puni-lá, prol
bi-la, persegui-lá.
No Brasil esse tipo de pensamento convive com a hipocrisia e
o farisaismo da existência de clínicas clandestinas para quem pode
pagar e o grande drama de saúde p-ublica para as mulheres que não
podem pagar a prática do aborto "Clandestino" em clínicas privadas
caríssimas.
Estão as pesquisas e os fatos para demonstrarem e convencerem
que é hora de acabar com esse farisaísmo, definindo a
liberdade
ao aborto até 90 (noventa) dias abrigando o Estado a
atender as
gestantes que livre e conscientemente optarem pela interrupçaõ da
gravidez.

abordado no capítulo da ordem econômica, pela Sub-Comissão e Comi~
são encarregada desse assunto. A supressão se justifica ainda pelo
fato do ante-projeto avançar nas condições d: desapropriação,
in
clusive estabelecendo a forma de processá-la.
É inaceitável que uma Constituição moderna e que pretendemos
democrática legitime esse retorcesso na concepção do que
são
os direitos e garantias individuais. Na verdade o conceito
de
propriedade exposto no texto final da Sub-Comissão não é o da pr~
priedade individual, necessária para qUEr~ vive dela,mas1o da
pro
priedade baseada no lucro, na expeculaçaõ e na exploração do homem
pelo homem.

JOSÉ GENOINO NETO
~---------- "l.ut..."ro/çoNr5sÃotsuICON'ssio

EMJ;NDA
---,

COM. DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

Dar nova redação ao inciso XVI.
assegurada a liberdade de reunião, em locais abertos
público, sem necessidade de autorização nem de prévio aviso
autoridade.
É

100020-9

ao

JUS T I F I C A T I V A
Não cabe incluir como condição da liberdade de reun~ao
a
expressão "pacífica", pois ela dá margem às mais variadas interpr~
tações subjetivas, e a autoridade poderá suprimir a liberdade
de
reunião sob a alegação, por exemplo, de que certas manifestações
não são algo"pacífico" . Também não é correto estabelecer o
pr~~
cípio de a autoridade poder interv~r" para manter a ordem" porque
a subjetividade poderá abolir o direito de reunião. Em nome
da
da
ordem temos constatado uma série de abusos contra os direitos
pessoa humana. Que ordem deve ser mantida?
E os que divergem da ordem vigente não podem se man~festar?

JOSÉ GENDINO NETO
. . , - - - - - - - - - "LIENAIUO/cO... 5SÃo/lulcOwlnio,

EMEI'IDA
_

COM. DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

100021·7

(1- C)

Suprimir os incisos XXII e XXIII, as expressões:
"n~s termos da lei", ficando assim.

r:
tJ

JOSÉ GENOINO NETO

EMENDA

COM. DA SOBERANIA E ~~N~;~;;;;;';'~:~~~'TI--A-S-O-O-H-J-M-E-E-O-A-MU-L-HE-R-)

..,

100019-5

TI:XTO/JU5TlFICAÇÃO

item XXiI - a livre sindicalização
~tem XXIII- a greve,
JUSTIF

C AT I V A

(I-C)
Suprim~r

o inciso XXIV, página 9.

JUS T I F I C A T I V A
Colocar o direito d: propriedade co~ o estudo que
propõe o
relator é um retrocesso em relação ao conceito dos direitos fund~
mentais e imprescindíveis da pessoa humana. Esse direito deve ser

É ~naceitável permitir qJe amanhã uma legislação ordinária
qualquer elimine os direitos estabelecidos nesses itens. Tais
d~
rei tos prescindem de regulamentação através de legislação
ordiná
ria, portanto, manter tal expressão é o caminho para revogar esses
direitos universais e fundamentais.
Não podemos permitir que amanhã uma lei ord~nária revogue
ou limite tais direitos.
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JosÉ GENOINO NETO

m

PU:HAIllO/CONI5Iio/IUICOIIISlio

CCOMISSÃO DA SOB. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM
~

locais, quando por desconhecimento das autoridades competentes pode resultar em conflito com outro ou
outros
grupos que concorram ao mesmo logradouro.
É efetivamente aí que a autoridade competentedeve ser avisada do ato público para dizer se
o
local já está sob solicitação.

EMENDA
100022·5

E DA MULHER

(I - C)

Dá nova redação ao item XXV:
XXV- a educação pública e gratuíta, como um Estado; é livre
acesso ao patrimônio cultural; é livre o ensino e o
aprendIzado,
na forma da lei, não se sujeitando a nenhuma diretriz
religiosa,
filosófica, político-partidária ou ideológica; é livre a
escolha
do estabelecimento escolar;

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

EMENDA
100025-0

==---é-:-a-'S=-o-:b-e-r-a-m:-'a-e--:d'--o-s õi~'j;it~;"~ioG~;~~ti~5-d;-0-H:-:o-m-e-m-e-d-:a----:M:-u-:I:-h-er--,
TEllTO/JUSTIFICAÇ;,O

--,

Dê-se ao artIgo 30 do presente anteproJeto, a
seguinte redação:

JUS T I F I C A T I V A

Art. 30 - É assegurado a todos o direito de
manifestação coletiva em defesa de seus interesses, inclui da
a paralização do trabalho de conformidade ~om
as
exceções
previstas em lei.

Não podemos aceitar que as diferenças econômicas
e sociais
da sociedade também se manifeste na educação. Para que esse dIrei
to fundamental não seja anulado é necessário definir a
obrigação
exclusiva do Estado.

Justl ficati va:

JOSÉ GENOINO NETO
r : T - - - - - - - - - - 'Lf.:HA"IO/CONluiotlulcolllllaÃo
COM. DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANT' DO f-O.'EM E DA MULHER

f!J

,

A cada direito corresponde uma obrIgação: se
os trabalhadores têm o direito de paralizar suas
atividades
em defesa de seus direitos, é claro que esta SItuação
deve
estar de conformidade com a legislação que trata do assunto,
para não ferir direitos de outrém.

EMENDA
100023-3

(I-C)

f: DEPUTADO MAGUITO VilELA

EMENDA
100026-8

"Lf.:H"'llo/CONlssio/IU'COlilIUio

Suprimir o inciso XXXIII a expressão:
"na forma que a lei estabelecer".

PJCOMi~~§Pn~,,~R~EM~I~T~F9?M<;DrEITOS00 HOMEM E DA MULHER

J

d'l/05/rs'l

TEXTOfJU5TlrlCAÇÃC

2J

Dar-se-á a seguinte redação no Art (

.)

Item XXIV:

JUS T I F I C A T I V A
- A propriedade, subordinada à função social.
É o mesmo pressuposto de outras eme~das que já defendemos.

Deixar
para a lei ordinária a possibilidade de regulamentar
ou de restringIr os direitos e garantias individuais é o
caminho
para a revogação prática desses direitos.

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

, c.

da Soberania e dos fUr~ff()sISêiOGã';~OnE!~s do Homem e da Mulher

JUS T I F I C A ç A O
Na redação apresentada no anteprojeto final da Subco
missão, entendo que a mesma optou por regulamentar normas que extrapolam a real
função da propr.íedade,
Ao propor a nova redação , mantemos o cerne que de.Ja
constar nesse artigo, ou seja, a função social da propriedade, derxando as demais
redações para serem incluídas onde melhor couber.

EMENDA
100024-1

Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais

r=-r---------------TEllTO/JUSTIF1CAÇ;.O-------------------,

seguinte

Dê-se ao parágrafo 1º do artigo 30,
redação:
Art

a
.

§ 12 As manifestações públicas indepen-

dem de autorização prévia. Entretanto, a autoridade compet~nte será cientificada para garantí-Ia seja no âmbito
municipal, 'estadual e federal.
Justi ficativa:
Sr. presidente, o objetivo desta é tão
somente para evitar descontentamento por parte de manifestantes que quiserem efetuar seus atos em determinados

tJ

DEPUTADO

JOSE

FERNANDES

;;~";;;~;~;~'~";~;;~T

C:COMISSAO DA SOBERANIA E
IAS 00 HOMEM E DA MULHER)
SUBCoMlSSAO DOS DIREITOS E GA\\.;.m,J,~â"MDIVIOUAIS _ O,.,V':~n

EMENDA
100027-6

~

EMENDA

ADITIVA

Adite-se, no § 16 do Art. (
expressão:

§ 16

_

), a seguinte

" e de imprensa".
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J US T I F I C A

ç AO

Levando em conta a força que possuem os meios de
comunicação no ambiente social, que é composto de pessoas
dos
mais diversos níveis de conhecimento e cultura, capazes de terem
percepção diferente e conclusão diversa nas muitas notícias velculadas, é necessário submeter o julgamento dos danos causados,
pela imprensa, ao exame de um tribunal pluralista "de fato e de
dlreito", a fim de que o entendimento e a reparação devida sejam
definidas pela própria comunidade, onde ocorreu a difusão da notícia que possa haver trazido prejuízo ao autor da ação judicial
reparadora.

AUTOIll

[J

DEPUTADO NILSD SGUAREZI

J

EMENDA
100028-4

,L.I:N.,.IO/COIr,llSSÃo/lUleOWI5sÃO

p.rCOt-lISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTT A~ m
lI! (

ffl.ÇM

F fYl M

..m

I-C : Subcomissão dos ürreí tos e ~AAí?J]t,i,il~.J,Qdividuais 1."
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Mas a realidade brasileira, como regra geral, tem
demonstrado lnclinação para o nepotismo, razão por que é salutar que
se estabeleça impedimento à sua continuidade, como exigência de mora
11dade e da ordem pública.

Daí encontrar a presente prop~sta de estabelecer
lmpedimento a parentes e afins plena justificativa tanto por razões
éticas como de ordem pública.

f:

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

EMENDA
100030·6

Suprlmam-se os artigos 33 a 36 do AnteprOjeto da Su~
comlssão da Nacionalldade, da Soberania e das Relações Internacl0na i s .

2[1/ 051'81

Intercale-se ao art .... , após o inciso XXIX, renumerando os
tes, o inciso XXX com o seguinte teor:

seqüe~

-

aposentadoria, após 25 anos de comprovada
" XXX
assistência excluslva e completados 5D anos de idade, para a mãe de
excepcional inválido".

Não achamos conveniente enumerar, bipartindo
a
competência do Judlciário em matéria de Relações Exteriores.
Em nossa oplnlão, não compete ã Subcomissão da Nacio
nalldade, da Soberania e das Relações Internacl0nals dispor sobre
o problema.

JUS T I F I C A T I V A

Está comprovado o desgaste físico e psíquico cau
sado pela assistência a um excepcional negativo, que seja inválido. O
desgaste fíS1CO se acentua à proporção que o filho cresce e o psíquico se intensiflca sobretudo porque, na maioria dos casos, há a rejeição dos demais familiares ao atingido pela excepcionalidade. Ademais,
há as renúncias aos mais legítimos prazeres sociais, significando de~
gaste maior. Há o precedente simllar da aposentadoria da professora,
aos 25 anos, sob a justificativa de trabalho penoso e desgastante. A
mãe de um excepcional negativo é a um tempo mãe, enfermeira e mestra.
Logo, muito mais penoso e desgastante.

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG
aran las

SUprlma-se o lnciso I, do artigo 3D do Anteprojeto
da Subcomlssào da Nacionalldade, da Soberania e das Relações I~
ternaclonais, renurnerando-se os demais.

Aprovar a a nd ca ão de Chefes de missão diplomática
é atrlbulção, tradicionalmente, privatlva do Senado Federal.
Ele a vem cumprlndo bem e merece manter a competênCla, que sempre lhe fOl reconhecida.
í

c-------------

fJ

4UTOIII--------------

DEPUTADO NILSO SGUAREZI

EMENDA
100029·2

EMENDA
100031·4

ç

;HI05/&i

Inclua-se, onde couber:
"A parentes e afins,até o segundo grau,dos titul~
res ou eventuais chefes de Poder,dos Membros
da
Maglstratura, Ministério Público e Poder Legisl~
tivo, dos Ministérios e Secretarias de Estado ,dos
Diretores de Empresas Públicas, de Economia Mista
ou de autárquicas, é vedado o concurso e o exerci
cio de função pública, na administração dlreta ou
indireta, no território de sua jurlsdição e comp~
tência".
JUS T I F I C A T I V A
Ao Estado cabe disciplinar as situações objetivas
que garantam a lmparcialidade acima de qualquer suspeição, a abstinê~
cia de privilégios pessoais e o bom funcionamento da máquina administrativa. Vários são os mecanlsmos adotados para obviar
deturpações
na atividade pública. Assim, o Congressista está~constitucionalmente,
iMpedido de manter contrato com o Poder Público. A lei processual se
preocupa com a presença do parentesco na adminlstração da justiça.

tJr-------------

4UTOJl---------------,

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

r . r - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/,lUSTt'IC,l,çio--

EMENDA
100032-2
•

--.

Acrescente-se o inciso 111 ao artigo 32 do Anteproj~
to da Subconissão da Naclonalidade, da Soberania e,das Relações In
ternaClonalS:
Art. 32 I -

II -

111 - aprovar, prevlamente, por voto secreto, a esco
Iha dos Chefes de mlssão diplomática de cará _
ter permanente.
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A OEA é Instituição atualmente mUlto contestada para
se erIgIr em parâmetro da conduta brasIleIra em matérIa de Relações
Exteriores.
Aprovar a indicação de Chefes de missão d rp l omât i c a é
atrIbuição, tradicionalmente, privatIva do Senado Federal.
Ele a vem cump r rndo bem e merece manter a competência,
que sempre lhe foi reconhecida.

I:J

SD1ADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

EMENDA

Cornlssao da 50 eránrão/~~~~~*~irettos e GarantIas do

100036·5

Homem e da Mulher.

tJ

,..,,------

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

]

Garantias do
1':'T

TC~rcIJU5TI,.,C

EMENDA

TEXTO/.Ju5TIFlrAçio

__,

Suprimd-se o artigo 19 do Anteprojeto de Subcomissão
da NacIona11dade,da Soberania e das Relações Internacionais, renu-

100033·1

merando-se os demais.

..ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ ,

Dê-se ao parágrafo únicn do artigo 28 do Anteprojeto
da Subcomissão da NacIonalIdade, da Soberania e das Relações Inte~
nacionais, a seguInte redação:
Art. 28 -

Não achamos convenIe~te fazer qualquer
alusão aos
prIncípios da Carta da ONU numa ConstItuição.
A InstituIÇão pode VIr a ser extInta e nâo serIa razoável perpetuar em texto constItucIonal disposItivos dotados
de
tal mutabIlIdade.

Parágrafo único - Se se tratar de matéria concernen
te ã Segurança Nacional, ou de segredo de Estado, só será
levada
ao conheCImento das Comissões de Relações ExterIores e de Segurança Nacional do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em sessão
secreta, a crItério do Presidente da República.

A materia releva da Segurança Nacional e as Comis~es

f9 Constituinte rRANCISCO ROLLE~BERG

que a ela se vinculam nas duas Casas, não deveriam estar alijadas.

"j.ENAIIIC/co~IS5io/&tl.CO~lssio
-

..,-

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS
MULHER

EMENDA
------

úI~ITOS

DO

HOMB~

---,

E

100037·3

DA

Inclua-se no § 99, do artigo único, do AnteproJeto da SUbCOMissão

f:

SE~ADOR

CONSTITUINTE

F~~NCISCO

ROLLEMBERG

dos

EMENDA

Garantias do

D~re~tos

e

Garant~as

Ind~v1duais,

o segu1nte:

100034·9
"AdJTl1tir-se-ã o aborto genét1.co, nor

..,.,.

TtXTO/olUliT

__,

exclus~va

decJ.são

1FIG4ÇÃO

da mulher, desde que provada a má forMação do eMbr1ão. Es
SuprIma-se o artIgo 22 do Anteprojeto da Subcomissão
da NacionalIdade, da SoberanIa e d~s Relações InternacionaIs, renu
merando-se os demais.

se direl.to estende-se ã vítl.rna de Crl.!'18 de estunro.

1I

JUSTIFICArÃO

A perm1ssão do aborto, que equivale a sua descrimInall
zação, const~tui assunto a~nda não devJ.daJTlente equacionado

O artIgo não corresponde ã tradIção de nosso dIreito
e não merece ser mantido por proporcIonar excessIva prioridade ao
tratado Internacional.

AsseMblé1a.

Prática Instituc10nalizada em todo o país,

têm recorrIdo sobretudo as

mulh~res

Dela

0 ue

a

de melhor poder aquisit1vo ,

o aboyto promete, a nível dos trabalhos const1tuIntes,

conti

nuar sendo problema não solucionado, por conta da fuga hab1tual

às d1scussões que por f1M conduzam ao desl1nde de tão grave

que~

tão.
~

--_---.UTOl'l-_--__SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

---_-'

A proposição tem, portanto, a f1nal1dade de

EMENDA
100035·7

defla~rar

o debate sobre o aborto genético, especifJ.ca~ente nos casos

de

má formação do feto ou de gravidez or1ginada de cr1me de estupro.
~--

-

_ _- _ - _ - - - T t ) l l : T O / o l U n I F I I . A ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Suprima-se o artigo 20 do Anteprojeto da SubcomIssão
de NacIonalidade ,da Soberania e das Relações InternacIonaIS, renemerando-se os demais.

As mesmas razões que JustIfIcam a supressão do artigo 19, exigem a do artIgo 20.

Agora, Já não se pode fugir à responsab111dade de uma decisão
fetiva pelo

~enos

ções de extrema infelicl.dade, às qual.S se deve pôr termo:

futuras crianças doentes e incapazes por toda a eXIstência,
da mulher

e-

quanto aos casos levantados, que Ind1cam s1tuaa

de

e

a

vIolentaua , que no filho 1ndese)ado seMpre encontra-

rá a marca indelével de sua tragédia pessoal seM reMédio.

I - Comissão da Soberania e'dos Direitos e Garantias doHomeme daMulher

Em abono da aprovação da EMenda, fica o reg1stro do
gistrado e JUr1Sta Osny Duarte Pereira, em seus comentár10s

Ma

t' "'''','' ',"""UI'" FRA'CISCO "m",FRG

)
oml s s ao da So l)e'flfl'l/f~"l!oIdl'f1f·'tff't"'eC;1Tno"'s--pe-r.""'-,;n.,,-;-=-,
aran las
do ~omem e da Mulher .•

ao

texto do Anteprojeto da Com1ssão Afonso Ar1nos:

• o-d-

I_I
100040-3

r::'"I----------------'t"EXTO/JU!lõTIFICAÇio------

"Trata-se de tema que a Assemblé1a Nac10nal Const1tu1nte terá de enfrentar claraMente, a desneito das res1stências.
A
Itá11a, ao d1scut1r o aborto, acabou assimilando a solucêo humana e realista para esse drama das mães pobres, seM recursos ~ara
procurar consultórios méd1cos da alta burgues1a, onde, seM bruxa-

_,

Dê-se ao artigo 59 do Anteprojeto da Subcomissão da Nacio
nalldade, da Soberania e das Relações Interna~,onais a
seguinte
redação:
Art. 59 - Cumpre ao Estado promover a lIberdade e a igual
dade dos cIdadãos.

rias nem preconceltos medlevals, com seguranr;a e hlg1ene, damas

religiosas resolvem seus problemas. ~ UMa h1Pocrisia opor-se a e~
tingu1r um embrião e ace1tar, seM protesto, uma estrutura soc1al
como a brasile1ra, que mata, pela fome, anualmente, 300 Mil cr1a~
ças ;"

e:

AUfOJl---------------,

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG
GarantIas do

r=T

Pensamos que a redação por nós proposta ao artigo 59
do
AnteprOJeto da Subcomissão reproduz a sua substãncia sem sér irre
alIsta. Não se pode pretender q4e o Estado remova de um golpe to
dos os obstáculos que impedem a plena part1cipação popular na V!
da pública.

EMENDA
100038-1

TtxTO!olUSTIf'ICAÇio

-,

Dê-se ao artigo 19 do Anteprojeto da Subcomissão da
Nacionalidade, da SoberanIa e das Relaçóes Internacionais a segui~
te redação:

t':: "''''O' ,,",mum, J,;;;;c"" ROnEM""

r:-r---,.;;=-"""'''''...,..a-.::ó'lJ~'f'1fii''rg··~·ud~!\' .. b'irreerlLio55-e-c-aL!'llJITTIr51

Garant1as do
r=T

_I

Supr~ma-se o artigo 13 do AnteprOJeto da SubcomIssão da
NacionalIdade, da Soberania e das Relações InternaCIonaIs.

Julgamos dispensável a referência .ao fato de que
o
Brasil é uma Repúb11ca Democrática, representativa, constItuída p~
la vontade popular.
Entretanto, somos de parecer que também os Municípios, células tão atuantes e representativas dos Estados deverIam ser
enuncIados como parcelas da nossa Federação.

SENADOR COl\STITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

I

100041·1
ulher.
r : - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/,IUSTII"ICAÇio-----------------,

Art. 19 - O Brasil é uma República Federativa, constItuída pela União indissolúvel dos Esta dos, do Distrito Federal, dos TerrItórIOS
e dos Mun,cíp,oS.

tJ

]

Não nos parece aconselháv~l permitir o fenômeno da dupla
nacionalIdade, em vIrtude de ato voluntário.
Na verdade, o vínculo patrial deve ser unitário, de modo
que a cada indivíduo seja outorgada uma nacionalIdade, mas apenas
uma. O brasileiro que se naturalizar estrangeiro deveria ter cass~
da a naclonalidade de orIgem, como consequêncla de um ato voluntário de sua parte.

EMENDA
100039-0

Tf.:XTotJUSTIFICAÇÃO

tJ

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

-,

,-,---...--====-=a-..ó'lf!,.~1tft°l'\i·i'/{.uJ~~

..ffI'""'r=e=,·t""o"sc-;e<"""'1===="'""-,

EMENDA
100042·0

Mulher.
Dê-se ao artigo 29 do AnteprOJeto da SubcomIssão da
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais a se~i~
te redação:
Art. 29 - Os poderes do Estado emanam da SoberanIa
popular.

Embora sem alteração essenCIal do artIgo 29 do Anteprojeto da Subcomissão, "con s ade r-amo s melhor e mais d i r e t a a r e da ção, que propomos.

--1L--------------'

r : : ' " I - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO / , r U 5 T I I " I C A Ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Dê-se ao parágrafo único do artigo 14 do AnteprOJeto
da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações In
ternacIonais a segu1nte redação:
Ar t . 14 Parágrafo único - são privat~vos de brasileiro nato
os cargos de Presidente e Vlce-Presidente da República, Preside~
te da Cãmara dos Deputados, PresIdente do Senado Federal e Presl
dente do Supremo Tribunal Federal.

~ nosso parecer que apenas os cargos de
Presidente
da RepúblIca e os que a ele levam, em caso de impedimento
do
titular, devem ser reservados ao brasileiro nato.

012

• 1- Comissão da Soberania e dosDireitos e Garanlias do Homem e daMulher

o Biasil é um país, que se povoou à base da lmlgr~
ção estrangelra,e não nos parece justo vedar ao naturalizado
o
direito de aceder aos importantes cargos da vida pública. Outras
nações do Continente dão-nos exemplos de menor xenofobia
neste
ponto. E, em nossa opInião, representam belos exemplos a
serem
imitados.

H~I.IO

ROSAS
e

~rant1as

o

2.

~
~

Redija-SD o iiem XXVII do artigo proposto

no anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias IndiViduais,
na forma segu.inte':
"Art
~--------------

AUTOII---------------J

IrnLIO RCSAS

.

........................................................................................ ""

.

EMENDA

"J Comissao da soberaD1~"'%col!o'~o/fl'lrei~os e (',arantiH.s do H2.1
r mem e da Mulher

100043-8

XXVII - o meio ambiente sadio e em equili
brio ecológico, a qualidade de vida , a preservação
da natureza , da memória urbana, da paisagem e da
iaentidade histórica da coletividade, das minorias

Redija-se o § 12 do art •••• do anteprojeto

e da pessoa."

apresentado pela Subcomissão dos Dire1tos e Garantias Individua1s,
na forma segu.inte:
"Art. • ••••••••••..••.•••.•...•••........•

o

§ 12.

objetivo desta emenda é inserir no rol

do Direitos e Garantias Individuais, ao lado daqueles já conss&r.!

O cidadão, o 1~nistério Público e

dos hó item XXVII do artigo formulado no anteprojeto, o direito à

as pessoas jurídicas especificadas em lei são paE

preservação da memória urbana, da paisagem e da identidade hiatóri

te leg;(tima para propor ação civil públic!3-, visa!);

das minorias.

do a anulação de atos Leaavoa e a reparação dos d.!:
nos causados ao patrimônio público ou de entidades
de que participe o Estado, bem assim de privilégloD
indevidos, concedidos a pessoais naturais ou juríd~
cas , equiparando-se a estas entidades as arnpr-e sa s

Constituinte HUMBERTO LUCENA

I

privadas que prestem ou executem serv1ço públ ico,

r;-r==-=-===--d=a----.Sc::o:;:b:-:e:-:r=-a=:nl':t~.u~/c~b~i°f)r~ei~ose Garantias do
M

ou, ainda, para a proteção de interesses SOCIais •

EMENDA ao AnteproJeto

previstos neste artigo."

~
~

TE~ffifa~ õos DJ.reltos PolJ.b.cos, nos

DireItos Coletivos e Garantias.
Suprimam-se os artigos 13 a 18, seus Paragráfos, incisos e alíneas do Anteprojeto.

JUSTIFICAÇÃO

A supressão proposta justifica-se, de

um

lado, tendo em vista que vários desses dispositivos tratam

de

matéria pertinente à Subcomissão do Sistema Eleitoral e PartiNa Constituição em vigor (art.l53, § 31)
a ação civil pública ou ação popular é limitada aos casos de atos le

sivos ao patrimônio das entidades públicas.

dos Políticos; de outro, porque há dispositivo cujo

conteúdo

nao é de natureza constitucional, mas infraconstitucl0nal.

Já o § 12 do artigo pr2.

posto no anteprojeto amarga os contornos dos pressupostos desse ti,o
de direito subjetivo de nabureea processual, tendo em vista alcançar
08 atos da auto ri dede que consistar em conde der privilégios 1ndevIdos,
a pessoas naturais ou jurídcas, equiparadas a estas entidades

as eo

presas privadas que prestem ou executem serviço público. Todavia, de
qualquer forma, em tal passo, ainda visa a fulminar atos que impliqueI::.
em prejuízo para o patrimÔnio público.

Senador Const1tuinte

r;-r,----------- P'LUtuIO/c:ONISSÃo/IUICOlllUÃO------------,
COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.DO HOMEM E DA ~.
"",-

De mase, parte, buscamos dar maior al-

cance ao dispositivo ao prever o cabimento da medida judicial tamlém
quando estiverem em jogo interesBes sociais outros, que não aqueles
df natureza concreta, como os proteg:Ldos na Carta

r.~agna.

vigente.

HUMBERTO LUCENA

,--

EMENDA

100046-2

TEXTO!olu5TlneAçio-------------------,

EMENDA ao Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos
Direitos Colet1vos e Garant1as.
Suprima-se o art. 19 e seus pará?rafos do anteprojeto.
JUSTIFICACÃO
As disposições constantes do Art. 19 e

seus

parácrrafos, do Anteprojeto, devem intearar, por melhor pertlnência

[. Comissão da Soberania e dosDireitos e Garantias do Homeme da Mulher

Art. 27 - A celebração de tratados, convenções e quaisquer atos internacionais que contenham estipulações contrárias
à
Constituição ~mplica a sua nulidade.
Parágrafo ún~co - Compete ao Supremo Tr~bunal
Federal
Julgar o conflito dos tratados, convenções e atos internac~onais com
esta const~tu~ção.
Art. 28 - Os tratados, convenções e atos internac~onais
valLdamente celebrados, uma vez publ~cados of~c~almente, farão parte do ordenamen~o JULídico ~nterno.
§ 19 - As d~sposições dos tratados, convenções e atos in
ternaciona~s somente poderão ser derrogadas, mod~f~cadas ou suspensas na forma prev~sta nos própr~os atos, ou de acordo com as normas gerais do D~reito Internacional.
§ 29 - Para a denúncia dos tratados, convenções e atos
internac~ona~s será utilizado o mesmo proced~mento prev~sto para sua
aprovação.

quanto à watér~a nelas incluídas, o capítulo relativo à Oraanização do Estado.
Não somos contrários ao conteúdo e ao mérito
das referidas norwas. Apenas, convém insistir, nos parece que elas
estão deslocadas do capitulo própr~o.

Senador Constituinte HUMBERTO LUCENA
e Garantias do

~
~

JUSTIFICAÇAO \
Esta Emenda tem por escopo a inClusão, no texto da fut~
ra Constitu~ção, de Capítulo estabelecendo sobre os atos e tratados
internacionais.
Pretende-se, com sua apresenta cão , regulamentar o prooe~
so de celebração de atos ~nternacionais, tornando, dessarte, a próxima Carta Magna brasile~ra consentãnea com os modernos
Estatutos
Básicos dos países estrange~ros.

EMENDA ao Anteprojeto da Subcomisscto
cbs Direitos Políticos, cbs Direitos Coletivos e Garantias
Suprimam-se os artigos 20 e 21 do Anteprojeto.

.JUSTIFICAÇAO
O art. 20 trata de matéria de competência da SUQ
comissão do Poder Legislativo ou a de Garantia da Constituição,
Reformas e Emendas.
O art. 21, igualmente, dispõe sobre matéria
tinente à Subcomissão do Poder Legislativo.

e 013
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SENADOR AlFREDO CAMPOS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P'LIEHAIIIO/colr,ussio/'uecOMlssio-----------

t§OMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MULHER]
..,...

EMENDA
100049-7

TEXTOIJUSTIFICAÇio

---,

Dê-se ao item VI do art. 26 do Anteprojeto da "Nacionalidade, da So
berania e das Relações Internaciona~s" a segumte rei'ação:
"Ar't. 26 -

l!J

VI - negociar tratados e outros

..
~ssos

mternacionais;

SENADOR ALFREDO CAMPOS
EMENDA
100048-9

r = l r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTlfICIoÇio,----Inclua-se no Título 111 do anteprojeto da Subcomissão
da Nac~onalidade, da Soberan~a e das Relações Internac~on~is o s~
guinte Capítulo I, renumeLdndo-se os dema~s Capítulos e art~gos :

t inconcebível que o Conqresso Nacional """,sa, p:lr

_

tor~zar

o entendimento cnnsagrado na dootrina especializada é no sentado de
que essa apreciação dos tratados OU quaisquer tipos de a::maram.ssos
anternacao
nais, pelo Congresso Nac~onal, se faça caso a caso.
Parece-nos, realmente, esdrúxula a idé~a de que o Executivo realize
a celebração de tratado o::m base na previsão de ootro tratado:

institu1ções 2nternaC20naís o exercício de competênc1as der2vadas

Por outro lado enteroeros que na medida em que o ~ 59 do Art. 30 ~
se Anteprojeto veda ao Congresso Nacional a concessão, antecioada e genérica, de
aprovação a quaisquer o:rnnranissos de ordem fananceaz'a ou autorazeção para futuros
ccmpra1Ussos, deve ser preservada a coarêncaa lÓg~ca do texto esterderdo essa ved!
ção a quaisquer tratados ou o:mpram.ssos internaCLonais celebrados pelo Brasil.

desta Constituição.
Parãgrafo ún~co - Os tratados aos quais se refere
o
"caput" deste artigo serão aprovados pelo Congresso Nac~onal, mediante laJ., à qual aplicar-se-á o mesmo processo e mesmo "quorumll
prev~stos
para a aprovação da Emenda à Constitu~ção, ressalvada
a inJ.c1ativa.
Art. 25 - Ao Congresso Nacional compete aprovar, med~ante decreto legislat~vo, os tratados, convenções e
qua~squer
atos internacionais que, direta ou indiretamente, obriguem o Est~
do brasileiro.
§ 19 - Serão nulos os atos prev~stos neste artigo não
submetidos ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias da
sua

Por tais rrotivos, apresentaIros emenda supressiva da parte final
item VI do art. 26.

tJ

assJ.natura ..

o texto dos atos ~nternac~onais pelo
Congresso Nacional, terá este o prazo de trinta d~as, contados do
seu recebimento, para aprová-los.
Receb~do

Art. 26 - Os tratados, convenções ou quaisquer

I

do

SENADOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA
100050-1

~----------------TEXTOI"u!lTlFIC
..ç i o - - - - - - - - - - - -

atos

internacionais somente adquirirão vigência e ef~các~a após terem
sido aprovados pelo Congresso Nac~onal e rat~ficados pelo Pres~dente da República.

genérica, ~
internacio

nais.

Capítlulo I
DOS ATOS E TRATADOS INTERNACIONAIS
Art. 24 - A Un~ão é facultado celebrar, em nome do E~
tado brasileiro, tratados pelos quais se atribua a organizações ou

§ 29 -

Lea

ao Poder EKemUvo celebrar tratados, convenções ou acordos

_.

SUprima-se o ~tern VII do art. 26 do capítulo II, "Das atraouiçôes
do Chefe de Estado", do Anteprojeto da "Naciol'alida:le da Soberania e das Relações
Int.ernao.onais lt ..

014
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<X!!

§ 37 - O vício de inconst:ctucionalidéde será sanado mediante a

o

item que ora se preteIrle suprfmíz' af:iJ:nla o óbvio, pois, quan pode
celebrar tratérlos ou quaisquer a:mpranissos internacionais pode raoficá-los e ~

cessão do rnarrlado de glarantia constitucional, que seguirá o r:cto pr-ocessual do ~
dado de segurança.

nunciá-los.
A mesma OOv'iedirle verificaIroS na previsoo do "depósito dos in~
tos de ratificação 00 de deniincJ.a junto aos órgãos cnrq;letentes", haja vista
que
este é un J;rOCEld:unento indispensável no ritual de cslebração dos acordos e
tra~
dos internacionais, sendo, destarte, despicieIX1a a sua inclusão no texto

consti~

~

As várias oonstitu:cÇÕe8 brasileiras trooxeram em seu teor normas
rífucas pr-evendo drre:ctos soc:cais caracterizados dootrinarianente =rQ normas

iE2

gramáticas.
Esta espécie de norma constitucional distmgue-se do preceito auto-

cional.

executável, por estabelecer mero programa de gOl1erl1O, crãardo sjroples

expectativa

obr!

de direitos, cuja efetfvação é juridicamente lIlIJ?OSsível, por não haver cx:mo
gar o Estado a cumprir o preceito programáooo.

Esse fato ensejoo a existéncia de dispositivo oonstitucional cx:m

o

mí.nilno de ef:ccácia jurídica capaz de torná-lo vigente.

~
~

NeCessário se faz, portanto, reste IOCII1E:Ilto que se elabora urna IlOIIlO
f'OlO texto a pr-evisão não só da
inoonstitucior.ahdade
por cnu.ssâo mas, pnncipalmente, do renédio pr-ocessual a nível de garant:ca conste!
Carta Magna, que oonste do

Supr-ima-se o item VIII do art. 26 do capítulo "Das Atril:1Jiçães do
Olefe de Estado" do Anteprojeto "Da Nacionalidade, da Soberania e das Relações
Internacionais" •

tJ const~tuinte

JUSTIFIC1'J;ÃO

Coerentanente cx:m 9 raciocínio que expen1emos quanio da justificação
de Elnerrla que tiveros oportunidéde de oferecer, visamo ã supressão da parte fJ.na1
do item VI do arbgo 26, oferecelll:ls a presente Elnerrla, cujo escopo é a
BUpressâ:>
"in t..otum" do:ctem VIII do rresrro artigo ante o fato de enten:lenros que o COn:Jr€§.
lItJ Nacialal deve resolver sobre os tratérlos e a:mpranissos internaciona:cs caso

c:bse!:

tucional que possib:clitará a qualquer do povo oobrar junto ao Judiciário a
vãncia, pelos Poderes COnstituídos, da ConStituição.

SIQUEIRA CAMPOS

,.,.,,-

TEXTO/olUITIFtcAÇÃO----------

--,

ACTescente-s~ ao anteproJeto aprovado pela Subcomissão

a

dos Direitos e Garantias Individuais o seguinte item XXV,

renumera~

Cl!ISO.

do-se

05

subseqUehtes:

"XXV - a melhoria sistemática das condições de vida

e

de trabalho dos brasileiros."

EMENDA
,.-

'LENAluo/cOM1!JS.. O / I U I C O I i l I I l Ã o - - - - - -

_

fUCOMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MULHER
""'

JUS

TI

F I CAç ÃO

100052·7

TI:XTO/JUSTIFlCAÇio,

ao

Faz-se mais que necessária a inclusão desta emenda

_

novo texto constitucional para que todos os cidadãos tenham possibi

Sllprima-se o art. 28 do capítulo Das Atril:uiçães do O1efe de Estado
do lInteprojeto "Da Nacionali.da:l.p, da Soberania e das Relações InternaciOllal.s".

tr~

lidade de melhorar, sistematicamente, sua condição de vida e de

medicina

balho, garantindo-se, inclusive, acesso aos cuidados da
preventiva, curativa e de reabilitação.

Mais uma vez expe.rrlanos o raciocínio de que a apr-eciação do Ccr1gres
110 Nacional

sobre os tratérlos e a:mpranissos internacionais deve ser feita caso a

caso, vedada a autorização genérica,

por lei, para a

sua cslebração.

Nesse sentido já apr-esentamos Elnen:las referentes aos itens VI e VIII

tJ

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

do art. 26.

EMENDA

'LtN...'llo/eo~luio/sUDCO .. I U i o -

~

P?COMISSÃO DA SOBERANIA E DIR. E GAR. DO HOMEM E DA

=

_

TUTO!JUSTlflCAÇio,-----------

Dê-se ao § 20 do anteprojeto aprovado pela
dos Direitos e Garantias Individuais, a seguinte

~

'Lt:HU10/coa.u:lsÀo/IU.CO.,'lS.io-----------,

DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MULHER

~
~

~---------------Tf;XTO/JUSTl'IC"çio----------------

Dê-se ao pará:Jrafo 37 do artigo (... ) do anteprojeto da Subcanissã:>
_

c'k>s Direitos e Garantias Ir.dividuais a seguinte redação.

100055-1

MULHE~

"5

20

Subcomissão

reda~ão:

O preso provisório ou o detido tem direito
sistência do advogado de sua escolha, bem

de entender-se direta e

---.

reservada~ente

com ele,

de ser inquirido, a ser ouvido pelo juiz, e ã

ã

a~

como
antes

identifi

cação dos responsáveis pelo interrogatório policial."

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

JUS T I F I C A ç Ã O

r=

CONSTITUINTE

MYRIAM

~---------

po~

qualquer lello

a direito individual Ou Interesses coletivos;

EMENDA

=:I

PU:NAftl0/COI,lISSAO/su.COilISSÁO

100056·0

MUL~

ttõMISSAO DA SOBERANIA E DIR. E GAR. DO HOMEM E DA

TtI(TO/.lUSTlfICAÇÃO------------

Acrescente-s·k ao anteproj eto aprovado pela
dos Direitos e Garantias Individuais o seguinte

§

A emenda objetiva Clferecer proteção Constitucional aos chamados" i!!
teresses difusos". São os interesses do consumidor e da coletividade,
à tutela da saóde social, da ecologia, da informaç~o correta e compl~
ta, do bom funcionamento da administraç~o, da paisagem e das belezas
monumentais e outros. Dentre as Constituições modernas, a da Itália e
de Portugal protegem os " interesses coletivos" e garantem sua tutela
jurisdicional.

--,

Sub com r s s âo

renumerando-

21,

I

se os subseqUentes:

21

..,

JUS T I F I C A T I V A

p:constituinte SIQUEIRA CAMPOS

"§

100058·6

Substitua-se a frase in fine do inciso V do artigo ónico do
anteprojeto da Subcomiss~o dos Direitos e Garantias individuais "
nenhuma lesão de direito;" pela seguinte:

sa ser submetido.

r-r---------------

_

.,...--------------_TrXTo/olUITlP'ICAÇlo

advog~

do, para proibir qualquer tipo de violência a que, porventura,

EMENDA

PLU41"O/cOMII.Ãt:A/.UKD.IUIo--

ti COMIS. DA saElANIA E OOS DIR. E GARANTIAS DO IDEM E 00 M..Ut:R

Esta emenda tem o intuito de assegurar aó preso ou detl
do o direito de entender-se, direta e reservadamente com seu

PORTELLA

e 015

As restrições feitas ao preso, no que diz respel
serão

to aos seus direitos civis e políticos,

aquelas decorrentes de sentença transitada em julgado."

"UTOIll

~

tJ
JUS T I F I C A ç A O

~

~

l:mIIS.
para

Visando a função da pena que é readaptar o homem
o convívio social, estamos apresentando esta emenda, pois, não

pod~

mos admltir sejam feitas restrições, no que diz respeito aos

seus

direitos civis e políticos, exceto àquelas decorrentes de

_

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA
.Ll.dflolO/COllllllo/.UKO.'Nio----------

DA SIFRANIA E OOS DIR E "r.MANHAS

m toA!

EMENDA
100059·4

E DA M 'lER

_---------------TUTO/"USTII"ICaçio----------------,

Inclua-se onde couber, no anteprojeto da
Subcomiss~o dos
Direitos e Garantias Individuais, renumerando, se necessario:

sentença

transitada em julgadO, quando esta impor penas acessórias.

Art.

- Fica assegurado a todo e qualquer cidad~o o direito de
por ação ou omissão dos poderes públicos.

repre-

sentaç~o

l!J
AUTO"
[- CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA
r - - - - - - - - - - PLI.. ""IO/COMI •• irJ/&UKOllllaiO-

Parágrafo ónico - Os titulares dos órgão póblicos serão
civilmente
responsabilizados pelas ações e omissões praticadas no exercício
de
suas funções.

EMENDA
_

100057·8

tlD!IS. DA ::DfllAtUA E ms nm E r.Jl!lomIAS m !fV'M E DA 141' IS:R
.,...---------------TEXTO/olUSTI'ICAÇio

JUS T I F I C A T I V A
-,

Inclua-se em seguida à frase " ... lesivos ao patrimÔnio
póblico ou de entidade de que participe o Estado, .•. " do § 12 do inci
so XXXIII do art. ónico do anteprojeto da Subcomiss~o dos Direitos e
Garantias Individuais, o seguinte:
ã moralidade admintstrativa, ao meio ambiente e ao interesse social,

O dispositivo objetiva oferecer proteção contitucional aos
chamados
" interesses difusos. " São os interesses do consumidor e da coletividade, à tutela da saóde social, da ecologia, da informação
correta e
completa, do bom funcionamento da administração, da paisagem
e das
belezas monumemtais e outros. oentre as Constituições
modernas, a da
Itália e de Portugal protegem os " interesses coletivos li
e garantem
sua tutela Jurísdicional.

J US T I F I C AT I VA

N~o

se pode mais permitir que o povo assista passivo ao desrespeito à
lei e à sua vontade, pelo Poder Público ou n~o, muitas vezes de forma
clamorosa, afetando particularmente a vida financeira do
cidadão e
sua qualidade de vida.

P:CDNSTITUINTE MYRIAM

PORTEL~:'

Quase sempre tais atos interessam a determinados grupos
poderosos e
porisso n~o s~o questionados. Seus responsáveis agem subrepticiamente
e não deseja~ a discuss~o do assunto.
~

preciso, pois, sempre que assim ocorrer,que o cidad~o
disponha de
meios legais corretivos, para fazer voltar o estado anterior.

f&I4IS.

EMENDA

iD------_
m S!HJ!ANIA E DOS DIR. E GOOANTIAS DO HHM E 00 MJ.tER

,.,...---------"I.UAIMO/~I.IÃO/.UKClIIII

..

..-,.--------------_tr.:XTO/"U.TlP'ICAÇio

nesta

--,

Substitua-se a frase " ..• com as restrições
previstas
do inciso XXIII do artigo ónico do anteproJeto da
dos Direitos e Garantias Individuais por:

Constituiç~o"

Subcomiss~o

100060·8

ou titulos da dívida póblica, na forma que a lei determinar;

• I· Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
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JUS T I f I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa harmonizar o texto da Subcomissão de Direitos e ~ran
tias Individuais com o que a Constituinte deseja inserir no texto do
anteprojeto de outra Subcomissão.
Ora, se o anteprojeto emendado não faz restrições à forma de desapr~
priação "por necessidade e para destinação pública ou por
interesse
social", na expectativa de que outrem o faça, se alguma
Subcomissão
ou Comissão não o fizer, a frase do mencionado dispositivo perde inteiramente o sentido.

Visa a inclusão de tal dispositivo dotar o Poder Judiciário de instr~
menta capaz que lhe faculte não julgar o mérito quando da sua decisão
possa resultar grave lesão a uma coletividade merecedora da proteção
do Estado.
Inobstante esteja este principio, timidamente, inserido na lei de Introdução ao c6digo Civil, por esta circunstância mesmo e em se trata~
do de lei meramente substantiva, não vem sendo aplicado como norma de
eficácia plena.

Se o Relator do anteprojeto acha que alguma restrição deve ser feita
à forma de pagamento da desapropriação, há de ele mesmo fazê-la e não
esperar que outro o.faça.
A presente emenda, portanto, objetiva não apenas a coerência do texto
emendado, com outro de autoria da Constituinte em outra Comissão mas,
acima de tudo, garantir à presença, no texto constitucional, da alte~
nativa da modalidade de pagamento da desapropriação e~ títulos da dívida pública, na forma que a lei determinar.

EMENDA
100063-2

r:-r------ o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l I: U O/ olUS1 I ' IC.. ' .. C'

_

Dá-se nova redação ao § único do Art. 26 da redação final do An~eProjeto
da SubcomissãQ dos Direitos Polítir.os, dos Direitos Coletivos e
G~ran
tias:

tJ

L

§ único - "A ampliação ou in..talação de usinas nucleare.. e de

~
~

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA
'l.aU"lO/COMluio/auteOlllhlo

• !lA 9HRPNIA E OOS DIR. E CMIlHTIAS 00 lD61 E DA KUt:R
~--------------- TUTO/,lulTlftcaçÃO_o

indústrias poluentes, e outras obras de grande poI
te, ..uscetíveis de caUSar danos à vida e ao meio .~
biente, dependem de prévia consulta à câmara dos D~
putados".

-,

Inclua-se entre as palavras "Distrito federal" e "Territ6rios" do § 12 do artigo 12 do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias a palavra "Mu_
nicípio".

JUSTIFICATIVA
A prática plebiscitária não é Comum nas constituições brasileiras. Haja
vista que na atual em vigor a consulta prévia às populações é, tão-somen
te, utilizada para a criação de novos municípios. Mas, mesmo que

JUS T I F I C A T I V A
Constitui inovação incluir-se expressamente o Município como parte in
tegrante da Federação.
Para efeitos práticos, e de modo geral, nossas Constituições
consagram o Município como parte constitutiva do pacto Federal. A Competência nacional é tripartida à União, ao Estado e ao Município.

assim

não fosse e os constituintes decidissem por ampliar no novo texto consti
tucional a prática do plebiscito, tal não deveria se dar na hipÓtese do
J único de que se trata. Isso porque a convocação do povo à prática pl~
biscitária só deveria acontecer na hipótese da discussão de grandes
t~
mas nacionais, tais como, a liberalização do abÔrto, a instauração de ~
na de morte, etc •.• Não é o caso em pauta. Somos pela prévia consulta
ao Congresso Nacional, notadamente à câmara dos Deputados, onde o
povo
se faz representar.

Natural, pois, incluir expressamente o Município entre as partes integrantes da Federação, concedendo-lhe autonomia plena, colocando-o a
salvo dos eventuais caprichos dos Estados Membros e da lei ordinária
federal, pela proteção do texto constitucional.

t=

Acrescente-se que a Subcomissão dos Municípios e Regiões adotou
inclusão no seu anteprojeto.

..".,--------------TI:XTO/oJUSTIFICaçÃO'----------

c - - - - - - - - - - - - - / U T Ol l - - - - - - - - - - - - - -

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

essa

~
~
--,

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão dos Dl

Trata-se, portanto, de harmonizar dos dois textos.

reitos e Garantias Individuais:

"§ 20 - Ao preso é assegurada

tJ

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

~

'l..d~/cOMII.lo/awtollU"io

.,..-

)1-1

----------1

~U:_~~• ...!DA:!!...:S2!:!!2&5!R.AN!!!!:!!!IA1...!:E...!OOS~....!D~IR~
• .!:E....!GARANT~=~IAS~OO~!.:KM:M~~E'_'DA=_"'M.l..It:R""'_'''''__

remune~ação

pelo seu

trabalho e,para cada hora trabalhada, a redução de três
da

horas

pena a que estiver condenado".

100062..4

_'o

TUTot,lUITIFCAÇio

--,

Subcomissão
Inclua-se onde couber, no anteprojeto da
dos Direitos políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, renumera~
do, se necessário:
Art.
-- O juiz atenderá, na aplicação da Lei, aos princípios da
tiça Social.

Ju~

JUS T I F I C A ç A O
O trabalho remunerado e a redução da pena como pr!
estímulos que contribuem.

efl

cazmente, para a reeducação e ressocialização do indivíduo

mio pelo trabalho realizado,

pr~

so.

sã~

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

~

gurará con~ições para o trabalho, que será obrigatório nos estabeleci
mentos penais ou fora deles, sob a supervisão das autoridades judicl!
rias.

AUTOR

OAQUIM CARLOS DEL BOSCO AMARAL

EMENDA

100065-9
r;-r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Irciso lU do artigo referente aos Direitos e Garantias Individuais, o seguinte parágraffo:
§ 19- A Lei poderá considerar, assim como o Juiz na sua aplicação, desagual.dades
biológicas, culturais ou econômicas, para proteção do mais fraco.

Quem alegar desconhecer o crescimento assustador da criminalidade cer
tame~te não esta atento a um dos mais graves problemas enfrentados P!
lo Estado e pela sociedade.
Os crimes contra a pessoa, o patrimônio, o narcotráfico e outras mani
festa,ões delituosas tornam as vidas dos brasileiros, da cldade ou do
campo, v~rdadeiros martírios.
A insegv~ança, o quadro de tragédia relatado diariamentepelos meios
de divulgação são motivos suficientes para a adoção da prisão perpétu
O cidadão brasileiro trabalhador e ordeiro vive as angústias do dla
a dia no que concerne aos sustento pessoal e da família, não sendo ju
,to que o Estado dispenda verbas consideráveis para manter apartados d
sociedade os seus inimigos.
O trabalho obrigatório, dentro dos estabelecimentos penais para os co
de nados de maior periculosidade e nas colônias agrícolas ou até em ci
cunstânclas especiais no seio da própria sociedade, a critério das
autoridades judiciárias, eVltará maiores ônus para a sociedade.
A pena de morte defendida por alguns parece-nos chocar a maioria dos
brasileiros pela impossibilidade de corrigir erro judiciário e fere
nossa formação cristã.
Os autores de crimes nefandos, os reincidentes específicos nos delito
que provocam a repulsa da população nãopodem voltar periodicamente ao
convívio social para a prática de novos crimes, daí a introdução da
pena de prisão perpétua com trabalho obrigatório em nossa Carta Magna

JUSTIFICA TIVA
Nada mais falso do que afirmar que « todos são iguais perante a LEI «
Tratando os desiguais igualmente contribuímos para a manutenção ou am
pIiação das desigualdades.
A Constituição vigente (Art. 153 § 1 9 ) assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a igualdade de todos perante a Lei, sem
distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas, mandando seja punido por Lei o ~~reconceito de raça.
Trata-se de enorme passo no progresso humano, dado a partir do século
XVIII, com a Revolução Francesa. A abolição de privilégios por motivo
de nascimento, riqueza, de credo religioso ou político, constitui, r~
almente, formidável passo no sentido de tornar justas as relações sociais. Precisa, no entanto, ser completado por novos preceitos, visa~
do a aprimorar cada vez mais a aplicação do princípio da igualdade e,
pois da Justiça.
.~ que a regra da igualdade entre todos os seres humanos, em verdade
de5iguais biológica, cultural e economicamente, pode por vezes criar
distorções que não devem e não podem subsistir.
Alguna coisa já se Fez nesse sentido. O direito de Trabalho, também
chamad~ de Direito Social, por exemplo, volta-se contra a igualdade
legalmente reconhecida entre todos os homens, para pressupor, ao contrário, exatamente a sua desigualdade cultural e econômica, a tal po~
to que aos empregados considera como hipossuficientes. Seja como for,
é verdade, que precisamos abrir os olhos para as desigualdades,como
condiçõa para estabelecimento de verdadeira igualdade na vida social.
Para exemplificar aponto que nas disputas pelas poucas vagas existentes para a Universidade Pública, todos são tratados igualmente por
Força de Lei, o que é totalmente injusto, pois o economicamente fraco
não pode se preparar em cursinhos, trabalha enquanto seu concorrente
estuda e certamente não desfrutou, na infância, dos cuidados para uma
igualdade, até biológica.
Porisso mesmo, a Constituição deve assegurar a verdadeira igualdade,
como parte integrante da Justiça, é preciso que a LEI MAIOR leve na
devida conta as desigualdades de fato existentes entre os homens. O
grande brasileiro Rui Barbosa, aliás, sustentou que a igualdade consi
te em tratar desigualmente os serés desiguais, na medida que se desigualam.
Parece, pois, inteiramente justificável que a Nova Constituição con signe o dispositivo acima mencionado.
Constituinte

[JJOAQUIM
'-'

DEL BOSCO AMARAL

AUTOII:----------------,

CARLOS DEL BOSCO AMARAL

CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL

PJ

1

OSWALDO LIMA F!LHO
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B SUBCOMISSiíO DOS DIR. POI.,DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS
r."l---------------

Ttxro/JUSTlfICAÇio-----------

EMENDA

100067-5
--,

Acrescente-se onde couber:
Art. Além de outras, previstas nesta Constituição, são condições de elegibilidade:
I - a filiação a partido político, pelo prazo que a lei complementar'
exigir, salvo nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da República;
.11 - a escolha em convenção partidária em cada pleito;
111 - o domicílio eleitoral na circunscrição, pelo pr~zo de um ano.
Art. Lei complementar definirá os casos e os prazos de inegibil~dade, visando a preservar, considerada a vida progressa dos candidatos:
I - o regime democrático;
11 - a prob/idade administrativa;
IIT - a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência ou o abuso do exercício da funçãq, cargo ou emprego público da administração direta ou indireta, ou do poder econômico;

EMENDA

,.t.EH...1'l10/COMI'sio/SU8CDMI:!l5io----------~

ISS110 DA SOBERANIA E OOS DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEM E DA

e 017

100066-7

Mll..

=
TEXTO/Ju!TIFICAÇio------------------,
, O inciso I do artigo que define quais são os Direitos e Garantias Individuais passa
a ter a seguinte redação:
1- Não haverá pena de morte nem de banimento. Quanto à pena de morte
fica ressalvada a Legislação Penal aplicável em caso de guerra externa. A Lei disporá sobre o perdimento de bens por danos causados ao Erário ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de função PQ
blica.
§ 1º- A pena de prisão perpétua será aplicada somente nos casos que
forem fixados pela Legislação Ordinária, posteriormente à promulgação
da Constituição Federal.
§ 29- Impõe-se a todas as autoridades o respeito e a integridade físi

ca e moral do detento e do presidiário e a este último

o Estado asse

São inelegíveis:
a) para os mesmos cargos, quem houver exercido, por qualquer tempo, no
período imediatamente anterior, os de Presidente da República, de Gove
nadoT e de Prefeito;
b) quem houver sucedido ao titular ou, dentro de seis meses anteriores
ao pleito, o tiver s~bstituído em qualquer dos cargos da alínea a;
c) no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes con
sangüíneDs ~u afins até o segúndo grau ou por adoção do Presidente da
R~pública, de Governador de Estado ou Território; de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro de seis meses anteriores ao pleito, sa
vo se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição;
d) ocapante titular ou interino de cargo, emprego ou função cujo exercício possa influir pata perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a
legitimidade das eleições, salvo se se afastar definitivamente de um '
§ 1Q -

018
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ou de outro no prazo estabelecido em lei, o qual não será maIor de 06
(seis) nem menor de 02 (dois) meses anteriores ao pleito, estipulados'
desde já o seguinte:
1) Presidente da República, Governador e Prefeito - Seis meses;
2) Ministro de Estado ou Secretário de Estado, que não sej8 membro do
Poder Legislativo Federal ou Estadual - seis meses;
3) Presidente, Oiretor,Secretário-Geral, Sub-Secretário,Superintendente de órgão da admInistração pública direta ou indireta, incluídas as
Fundações públicas e sociedades de economia mista - seis meses; quando
candidato a cargo municipal - três meses.

De uma parte. as usinas nucleares. por exemplo. por
serem
instalações de alto conteúdo técnico-científlco. de evolução constan
te face ã pesquisa. ao desenvolvimento tecnológico e ã
experiência
permanentenIDnte enriquecida e. de outra, porque o anteprojeto em di~
cussão não traz em seu bOj0 matéria que se refira ã estrutura

esse~

cial do Estado. ou de seU governo. ou mesmo ã modificação OU conse~
vação das normas pOlíticas. sou de parecer que a manifestação
por
plobiscito deva ser substituída pela manifestação pelo Congresso Na
ciona1. Com isto poder-se-â. ainda afastar. tanto quanto possível. o
conteúdo emocional que cerca. em particular. as tecnologias novas.

JUS T I F I C A ç 'A O
A disciplina das inelegibilidades, deve ser a exceção
No anteprojeto da Comissão nomeada pelo Executivo, os termos são amplo
em consonância com a tradição democrática brasileira da Constituições'
de 189[, 1934 e 1946. São eliminados assim os casuísmos constantes da
Carta outorgada pelos milItares em 1969 e que não constaram sequer da
Constituição de 1967.
Com a irrelegibilidade, de que trata o art. 157, §1º,
da atual e~enda em vigor.
A presente sugestão propõe a redação do anteprojeto •
da Comissão presidida pelo Professor Afonso Arinos.

tJ
•

DEPJTADO OSI'/ALDU LIMA FIL~~""--COMISSIlO DA S03ERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
----

'LEhl.'llO/CO.... r./.<;J!J:uuCO'-l'nAO__

I, 'ol SUBCOMISSÃO DOS DIR. POL.

EJ
EMENDA

100068-3

-

DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANT'
TElCTO/JuSTlF1CAÇio,--

_

Acrescente-se onde couber:
Art. - As di~posições constitucionais poderão ser
sub~etidas a referendo popular na forma da lei, no prazo de sessenta
(60) dias da sua aprovação, se assim for requerido por um terço dos'
Constituintes ou por cem mil (100.000) eleitores.
Parágrafo - A disposição submetida à decisão popular só entrará em vigor se aprovada no[eferendo.
JUS T I F I C A ç A O
A adoção do referendo popular para matérias polêml
cas adotadas pela maioria da Constituinte constitui uma reivindicação
das grandes massas populares, cuja participação na convocação e
na
eleição da Constituinte foi reduzida pela conjunção com as eleiçoes '
para os Governos e A~sembléias estaduais.

f:

DEPUTADO

~

.rosn

LItlS

EMENDA
PLIENÁ"'O/CC>UI:lSÃo/sI.IIICOIolI:5sio----

-,

100069-1

CO:l. DA SOBERANIA, r; DOS DIRBITOS I: Gl\.R. DO !1C'l1I::1/.1ULIII: •
~--------------_TEXTO/JU5TIFICAÇio---------------__,

PROPOSTA DE EMENDA AO PARlíGRAFO ONICO DO ART. 26 DO ANTEPROJETO
DA
SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS pOLfTICOS. DOS DIREITOS COLETIVOS E GARA~
TIAS.

Proposta: Substituir o final do parágrafo único.
de
dependem da concordância das comunidades
mente afetadas. manlfestada por plebiscito."
dependem de aprovação do

Con~resso

direta

Nacional."

JustificatJ.va
Obras de grande porte por vezes podem causar algum transto~
no às populações locais e serem. no entanto. de capital lmportância
ao desenvolvimento do País.

p3constituinte ANTONIO UENO
DA

11-1

SOBERANIAA"E/cD(tSioDI'REI1~-S-E-G-A-R-A-N-T-I-A-S-D-0---,
--'

L.J:!jLill.UL.!:.....illLMllLJtiUL

r:-r---------------

100070-5

TEXTOI ...u ! ! I T l F I C A Ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

EMENDA N2

Art. 14 - SAo PRIVATIVOS DE BRASILEIROS NATOS OS CARGOS DE CHEFE DE ESTADO , CHEFE DE GOVERNO E SEUS SUCES
SORES LEGAIS .
JUSTIFICAÇilO
Coma bem reconhece o relator , a tendência do direito
da nacionalidade de outros países é o se reduzir cada vez mais, as
restrições existentes entre os nacionais de origem e os naturaliza dos . Não é possível que num país de imigração como o nosso , e carta magna veja nos naturalizados , cidedãos de segunda categoria .
O ideal saria a extinção de qualquer espécie de dis criminação , como acontece , por exemplo • no Código de Nacionalidade
do Japão . Até mesmo nos cargos de Chefe de Estado e de Governo não
deveria haver discriminação , porque se um naturalizado , cujos mérl
tos , valores pessoais sejam suficientes para merecer numa eleição ,
uma quantidade de votos suficientes para elegê-lo magistrado supremo
da nação , dever-se-ia considerar , num. caso deste , a vontada pop~
lar . A lei não deveria portanto efetuar tal tipo de restrição .
Por outro lado , deve-se considerar também a relevância política , neste sentido concordamos que somente os cargos
de
Chefe de toverno e da Estado e seus sucessores legais sejam privativos de brasileiros natos , isto é • no caso do Presidente da Repúbl!
ca , os cargos de Vice-Presidente , Presidente da Câmara , do Senado
e Presidente do Supremo Tribunal Federal .
Não há justificativas para as restrições impostas aos
cargos de Ministro do Conselho do Estado , Ministro do Conselho
do
Governo , Deputado Federal , Senador , Ministros dos Tribunais Superiores , Procurador-Geral da República , Governadores de Estado e do
Distrito Federal .
Pelas razões acima expostas entendemos que a carreira
de diplomata ou dos oficiais das Forças Armadas ou Forças Auxiliares
também deveriam estar abertas aos brasileiros naturalizados , uma vez
que o ingresso a essas carreiras tem limitações de idade e pressupõe
a conclusão de um curso especializado como o IRB , a AMAM • etc . Se
o naturalizado possui capacidade para disputar uma vaga entre os melhores cérebros da juventUde brasileira e conseguir vencer tal comp~
tição e ser posteriormente capacitado num desses cursos , e vencer ,
depois • passo a passo , os cargos das respectivas carreiras , não d~
veria fecahr-se desde o início a possibilidade para tal ingresso .
Veja-se apenas a título de exemplo o caso do Or.HENRV
KISSINGER , alemão de nascimento , naturalizado americano e que por
seus próprios méritos se tornou professor titular da Universidade de
HARVARD , uma das mais conceituadas do mundo , e mais tarde ocupou
por alguns anos o cargo de Secretário de Estado dos Estados Unidos da
,América . É inconteste a sua contribuição na diplomacia americana
principalmente na aproximação dos Estados Unidos com a China . Cremos
que ninguém sequer cogita de sua lealdade para com a Pátria de adoção
Não acreditamos que os naturalizados que vivem neste
pgís e que t.nto tem contribuído para o engrandecimento da nação br~
sileira tennçm caráter duvidoso e que obtenham a naturalização de mo
intencional ou doloso , somante para acesso a certo tipo de cargo ou
F8nção. (SIC)
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tJ Constituinte ANTdNIO UENO

Reduz-se o poder dos cidadãos. Não é, pois, momen
to oportuno para julgamento sobre privação de direitos políticos.
Só nos períodos de normalidade há clima para dec!
sões serenas nesse assunto.

EMENDA
100071-3

r : - r - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/olUSTIFICAÇÃO-----------------,
I!.J EMENDA N!!
Incluir
Título : DA NACIONALIDADE
Art. 13 - Do Anteprojeto final da Subcomissão Naciona
lidade., da Soberania e das Relações Internacionais.
§ ~nico - O BRASILEIRO QUE TIVER DUPLA OU MÚLTIPLA NA
CIONALIDADE PODERÁ RENUNCIAR À NACIONALIDADE BRASILEI
RA •

e 019

l:

Constituinte JOFRAN

FREJAT

r : ; ; - ; - - - - - - - - "I.ENA"10/cONI5SÃo/sUICONI~nio- - - - - - - , - - - - , - -

À Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantia do

..,,-

JUSTIFICAÇllo

EMENDA
100074-8

TEXTO/.JUSTlFICAÇio

-,

Emenda aditiva ao projeto da Subcomissão do Direito
e Garan.ias Individuais.

Existem pessoas que são nascidas no Brasil - país que
concede nacionalidade sob regime de "jus soli " - de pais ou mães es
trangeiros , originários de países que adotam o regime de "jus sangu
nis" , ficando com dupla ou múltipla nacionalidade .
Considerando que o regime internacionalmente reconh~c'
do é o de cada pessoa possuir uma única nacionalidade , é mister entender o direito de escolha também aos que possuem duas ou mais nacic
nalidades de origem . A lei deve admitir também neste caso , a possi
bilidade de renúncia à nacionalidade brasileira .

Art. Membro de entidade representativa pode a ela ou
torgar poderes para defesa de seus interesses, em juízo ou fora dele.

JUS T I F I C A T I V A

f:J Constituinte

ANTONIO UENO

É necessar10 facilitar a defesa dos 1nteresses e direitos do cidadão. Muitas vezes, não dispõe ele dos recursos para i~
so necessários e a entidade a que ele pertence oferece condições para assumir essa tarefa.
Por outro lado, há pessoas que recebem
represálias
por exercitarem seus direitos. Por isso, muitas 1njustiças são prat!
cadas.
Transferindo-se a atribuição à entidade representat!
va, desaparece o temor de ameaça ou referencial.

EMENDA
100072-1

l!.J EMENDA N!!

Incluir
Título: DA NACIONALIDADE
Art.12- .••••••••

§ único - OS NASCIDOS ND ESTRANGEIRO QUE CDMPLETAREM

VINTE E CINCO ANOS DE RESID~NCIA NO BRASIL , PODERllo
NATURALIZAR-SE MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO .
JUSTIFICAÇllo
Permitir aos estrangeiros residentes no País há pelo
menos vinte e cinco anos adquirir a -nacionalidade brasileira med1an
te simples requerimento .
O estrangeiro que residir num país durante vinte
e
cinco anos , já adquiriu cidadania de fato , porque ele ama o país,
o adotou como sua pátria , e contribui com o fruto de seu trabalho,
na participação de seu desenvolvimento . Nada mais justo que se facilite sua naturalização .

r:

Constituinte JOFRAN FREJAT
r : - r - - - - - - - - - 'LENAIIlIO!CON1SSÃO/SUICONIS5ÃO'-----------,
C~mI~ê~o da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e

t:

Constituinte JOFRAN FREJAT

r-e-

~~SSãO

-,.

PLENAR10/cOIol15sÃot'ÕuaCOMI5sÃO - - : - ; - - - ; - - ; - ; - - , - , - - - : - : : ; - : - ,

da Soberania e dos Direltos e Garantias do Homem e da

=

EMENDA
100075-6

TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO----------------

Emenda aditiva ao projeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais
Art. A constituição assegura aos brasileiros aos
estrangeiros residentes no país o direito à vida, -à exclusão de tO!
tura, de exílio e de penas cruéis ou degradantes, o direito a liber
dade e à segurança contra detenções arbitrárias, à liberdade
de
manifestação de pensamento, de religião, à educação, à saúde,
à
moradia, à privacidade.

EMENDA
100073-0

r : - r - - - - - - - - - - - - - - - TtxTO/JUSTIFICAÇÃO---------------Emenda Aditiva ao anteprojeto da Subcomissão dos
Diretos e Garantias Individuais.

Art. Ninguém poderá ser privado de seus direitos
políticos senão por sentença dos Tribunais da Justiça Comum , pr01bidos de deliberarem sobre o assunto em período de estado de sítio.
JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A
A sociedade conteporânea conquistou novos direitos, que se encontram incorporados às Constituições de muitos países europeus e latino-americanos. Integram o acervo patr1monial da
humanldade.
Hoje, o cidadão procura proteger-se contra o arbi
trio do Estado, esculpindo em sua lei maior direitos consagrados c~
mo a exclusão de tortura, de penas cruéis e degradantes e o direito
à privacidade.

É óbvio que país em estado de sítio já oferece t~
tas as garantias para a manutenção da ordem e o fortalecimento
dos
poderes conferidos às autoridades.
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cr CON~TITUINTE
e:

JOSr MAURICIO

e:

EMENDA

'1.[H,l,R'c/c:o.wI!l:;,Í,O/5,;"CCW,SSÃO---------

COMISSIIO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

_

Hodk~~

100076-4

~~~~~:~~::o

;~~~;~~;;:~~

Direi~~1

Acrescente ao
subcomissão dos
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, o se~uinte art1go:
"A identificação criminal somente sera admitida
trânsito em julgado da sentença condenatória".

ART.Os ofendidos têm direito a resposta pública garan
tida a sua v~iculação nas mesmas condições do agravo sofrido, sem ~
prejuizo da indenização dos danos ilegitimamente causados.

JUS T 1 F 1 C A ç 11 O

I

t ••• ". " ' -

ponder a um agravo sofrido dos abusos comet1dos por outras publicamente atacando principalmente o seu caráter e sua moral, de
fatos
que na maioria das vezes não são verdadeiros.
Comó os veículos de comunicação têm uma grande
influ~ncia na formação da opinião pública, não seria de justiça
que
ficassem sem resposta a acusação contra as pessoas, de atos que
supostamente tenham cometido.
Entendemos que o direito a respeito, visa sobretudo a
clarividência dos fatos para que, a opinião pública tenha o verdadeiro conhecimento do que foi divulgado.
A medida proposta dá a garantia de que, nenhuma
das
acusações feitas a alguém, fiquem sem resposta nas mesmas condições
em que foram veiculadas. Para tanto, aontamos com o apoiamento ?OS
nossos pares Constituintes na aprovação desta Emenda, nesta
douta
Comissão.
Sala das Sessões, em
de maio de 1987.

II

li

I

I

A Emenda que estamos propondo, ao Anteprojeto aprovado na Subcomissão dos direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e
Garantias, para que seja apreciado pelos nobres pares Constltu1ntes
da Comissão do Homem e da Mulher visa, sobretudo, assegurar ao cidadão o respeito ao seu direito no aspecto moral, pois, a identificação crimlnal, pressupõe que ele tenha cometido um crime, mas pod~
rã ficar provado que não houve crime e se existiu, pode ter sido c~
metido pela pessoa que já foi triminalmente identificada.
Entendemos que, a forma de evitar o
constrangimento
por que passam as pessoas que são obrigados a submeter na delegacia
a 1dentificação criminal, sem ter cometido nenhum tipo de ilito p~
nal, é fazer com que, este procedimento só será admitido, após
o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Portanto, esperamos '
que o novo texto Constitucional garanta esse direito aos cidadãos.
Sala das Sessões, em

""-'-=-====--;:-;;-S=o:::B:::E"'Rc;AN'i'Ã"'r'õi:i~OíiIREiT~sE GARANTIAS DO HCM:M
GARANTIAS INDIVIDUAIS
E DA MJLHER
..,.,~

f?

..,.,

EMENDA
___,

I
I

~
~

TEJL'TOIJUSTlncj\ç.i.o----------------,

Dê-se ao rncí.so I, do artigo do anteprojeto, da Subcomissão dos Direitos e Garantias lndivi duais, a seguinte redação:

100077·2

TEr·O/.,lllITlfICAÇlo

I

de maio de 1987.

COSTA FERREIRA - CONSTITUINTE

CONSTITUINTE JOSE MAURICIO
r : : l - - - - - - - - - - ,.. [/('IUO/CON'S~ÃO/'l.oll:OWISS.i.OCOMISS1\O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

após

II

JUS -T 1 F 1 C A ç 1\ O

,O. to"o ,i","'o

~
~

JOSr MAURICIO

~

Acrescente ao
da Subcomissão dos Dire1tosl
e Garantlas Individuais o seguinte artigo; renumerando os demais;

, ""o,t•. , o "',.ito

CO~STITUINTE

,

Art. C... ) São Direitos e Garantias

l~

diVlduais:
Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Indiv1duais o seguinte artigo:

1 - a vida, desde a sua comcepção até
a morte natural, nos termos da lei, e será punido como
crime o aborto diretamente provocado.

ART .... r assegurado a todo cidadão o direito de acesso às informações e referências que, a respeito de sua pessoa Sejam
màntidas por quaisquer instituições.
§ Onico.- A le1 estabelecerá a punição a que

ficará

sUjeito aquele que impedir o exercício desse direito.
JUS T 1 F 1 C A ç 1\ O
Todo e qualquer cidadão que se acha listado em qualquer instit~ição, deve ter o direito de acesso as informações
que
existem sobre a sua pessoa, paTa ter a certeza de que os dados rel?tivos os seus atos ou procedimento cometidos, estejam realmente'
corretos e não falseados para denegrir o seu caráter.
A medida que estamos propondo, no nosso entendimento
visa assegurar aos cidadãos a defesa sobre as informações e referê~
cias, na maioria das vezes erradas que as instituições têm em relação à sua pessoa.
Esperamos, portanto, o acolhimento favorável da Emenda que apresentamos à Comissão da Soberania e dos direitos e Garan
tias do Homem e da Mulher pelos nobres pares Constituintes.
Sala das Sessões, em

de maio de 1987.

Justi ficativa:
Para que fique melhor caracterizado o
direito à vida, convêm preservar ~sta a partir da sua
concepção, cuja medida evidenciará o direito em foco e
dará maior respaldo à punição ao aborto como
crime
contra a vida.

CONSTITUINTE

COSTA FERREIRA
~

da Mulher

~
~

Acrescente-sa onde couber, no capítulo
da CIDADANIA, do anteprojeto da Subcomlssão dos Direitos Políticos, dos DIreitos Coletivos e Garantias, os
seguintes dispositivos:
Art.C ... ) Das decisões dos órgãos sin
guIares da Administração Pública de que resulta restr~
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ção ou ônus a dr r e t o OI' interesse, renda ou bem, atividade de produção ou serviços, individual ou coletivo,
caberá recurso para órgão admin1strativo colegiado.

gurar, de um lado, a proteção das marcas e patentes brasilel
ras no exterior e, de outro, sujeitar um registro no Brasil'
das marcas e patentes estrangeiras à exisgência de tratamento recíproco, nos países de origem de marca ou patente a reglstrar."
Pelas razões expostas, entendemos que a solução ora proposta melhor atende aos interesses brasileiros e'
está em consonância com as práticas internacionais.

í

§ 1º. os órgãos administrativos colegiados terão composição paritária de representates do
governo, da iniciat1va privada, dos trabalhadores e dos
servidores públicos.
§ 2º. lei complementar regulamentará o
disposto neste artigo.

Art. ( ... ) É vedado à lei impedir
ou
condicionar a apreciação de lesão de direito
1ndiv1dual pelo Poder Jud1ciário durante pendência de recur
so administrativo.
Justi ficativa:

c:

CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

EMENDA
100082-9

A administração da res publica impõe
a transparência do processo decisório e a publicldade

~..

dos atos adm1nistrativos. O princ1p1o representativo,
por seu turno, exige a prestação de contas e a comunl
cação permanente entre o delegado e os delegantes do
poder político. Da soberania popular, por fim, decorre que a sede do poder deve ser consultada, tão amiú
de quanto viável, para se conhecer sua opinião e têla como co-partíp1ce do processo decisório.
Posta essa ordem pr1ncipiológica, é
de todo justificável que se conheça previamente o que
o Poder Público que exigir dos administrados. Cria-se,
destarte, mecan1smo sadio de controle prévio da legalldade e do 1nteresse público. Tem-se, por fim, a integração mais completa entre
govenno e povo.
É o que ora se propõe à consideração
da Assembléia Nacional Constituinte.

C:CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA

f

'-

"

~ -

Dê-se ao § 29 do ante-projeto da Subc~
m1ssão de Direitos e Garantias Individuais a seguinte redação:
§ 29 _ Não será concedida, em caso
nhum, a extradição de brasile1ro.

ne

JUSTIFICAÇIl0:
Não há porque discriminar o brasileiro
naturalizado. Nenhuma Constituição o fez, nem mesmo a Carta outorg~
da pelos Ministros mil1tares, em 1969.
Cumpre, pois, manter o princípio longamente sedimentado, segundo o qual se assegura tratamento idêntico a
brasileiros natos e naturalizados, em matéria de extradição.

EMENDA
100081-1

~CONSTITUINTE ANTONIO
Dê-se ao inciso XV, do artigo único do Anteprojeto dé Subcomissão dos Direitos e Garantias individuais a
seguinte redpção.
Art ..............•.....................•...
XV- O priv1légio temporário para a util1zação e comercialização do 1nvento; assegurarse-á, igualmente, a propriedade de marcas de
indústria, de comércio e de serviços, das e~
pressões e sinais de propaganda, e a exclus!

vidade do uso do nome comercial, nos termos'
da lei; as patentes consideradas praor tér ías '
para o desenvolvimento científ1co e tecnológico do País receberão proteção especial, na
forma da le1; o registro de patentes ou marcas estrangeiras sujeita-se à existência de'
tratado ou ato internacional, que assegure,'
no Pais de orige da marca ou patente a regis
trar, tratamento reciproco às marcas ou pa-'
tentes brasileiras.
í

JUSTIFICATIVA:
Tentamos agora, no âmbito da Comissão Temát~
ca, ver acolh1da sugestão que fizemos anteriormente, quando '
do exame da matér1a pela Subcomissão dos Direitos e Garant1as
Indiv1dua1s. Naquela oportun1dade, sustentamos:
" O comércio internacional assume importância
cada vez maior para o Brasil. ~ importante, por 1SSO, asse-

~

MARIZ

EMENDA

PLENl'lRIO/Col.ussio/sUIlCOhllssio---------------,

COMISSAO DA SOB. E DOS DIREITOS E GAR.DO HOMEM/MULHER

100083-7

O § 32, do ante-proJeto da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individua1s com a emenda que lhe é adicionada, passa a constituir o primeiro artigo do ante-projeto, renum~
rando-se os demais parágrafos:
Art. (primeiro artigo do ante-projeto) Os dire1tos e garantias definidos nesta Constituição não excluem o~
tros direitos e garant1as decorrentes do reg1me e dos princípios que
ela adota e interpretam-se de conform1dade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e com os tratados internacionais de que o
País seja signatário.

JUSTIFICAÇIlD:

O § 31 por sua abrangência e generalidade, com a emenda aditiva proposta, deve constituir a abertura do c~
pítulo dos dire1tos e garant1as.Embutido no final do texto, retard~
tárlo em sua enumeração, perde força e eloqüência.
Por outro lado, a interpretação dos direl
tos e garantias à luz da Declaração Universal dos D1reitos do Homem
e dos tratados subscritos pelo Pais, enc~ntra paralelo nas Constitul
ções democráticas mais modernas.

022
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o art. 10, inciso 2, da Carta espanhola,
por exemplo, preceitua:

tJ

" Las normas relatlvas a los derechos fon
damentales y a las libertades que la constltucion reconoce se interpretarán de conformldad con la Declaración Universal de Derechos Hu
manos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas ma
terias ratificadas por Espanã.

t:

l§DA

FARABULINI JÚNIOR

W

100086-1

"l.lW.UllO/COM1SS,;;O/.UICOlfIU,;;O---------_j

l'-·..::C"'O~M.=.I:=.SS:=.~~O::.....:D:::.A:......::S::::O~B__=_E...:D:::O:::.:S::....::D:.:Ic:.:R~E_G::::A~R~D::..::O:...:.:H~O.:::M::.E:::M...:E::....:D:::A:-:.M:.:::U~L:..:H::.E:..:.R_...J.

=---------------TEXTOf.lI;STIl'ICAÇio--------

-,

EMENDA SUPRESSIVA - SUPRIMIR O ART. 20 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇ~O
DA I - a - SUBCOMISS~O DA NACIONALIDADE E SOBERANIA E DAS RELAÇÕES
INTERNACIONAIS.

Não se pode remeter este país pAra o "respeito
sem
discussão" do que se contenha na Carta da Organização dos Estados Ame
CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

[J COMISS~D

I'I.EHAIIIO/CONiSSÃO/sUICOIllIUÃO----------

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GAR. DO HOMEM/MULHER

I :=]
:::.'

ricanos.

As relações internacionais que admitem
desde logo
coexistência pacífica obrigam no entanto, a análise, a avaliação de
cada um dos documentos existentes e que regem os destinos do mundo .
E perigoso, é temerário adotar na Constituição escrita compromissos como O que se contêm no artigo 20.

I'';

Suprima-se no inciso XXIV, do artigo único do
ante-projeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, o seguinte
trecho:

Constituinte

FARABULINI JÚNIOR.

" ... salvo medi,ante autorização judicial".
JUSTIFICAÇ~O:

pretende-se com a emenda assegurar o caráter
absoluto da inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações
em geral.
FARABULINI JÚNIOR

As Constituições anter iores , desde 1824, não
previram exceções, mantendo-se intacto o pr íncípao geral da não ingerência da
autoridade nessa área. A brecha aberta contribuirá, com certeza, para a prática de toda sorte de abusos, sob a máscara da legalidade.
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FARABULINI JÚNIOR

0...---------- 'l.lHÁluo/cOMlssio/lUICOM1Uio

C

=

COMISSI\o DA SOB E DOS DIR E GAR DO HOMEM E ,DA MJLHER
n--.rO/.lusTI'ICAÇio

~
~
...,

EMENDA SUPRESSIVA - SUPRIMA-SE DO ART. 69 DO ANTEPROJETO DE CDNSTITU
Ç~D
I - a - SUBCOMISS~O DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DA RELAÇÕES
INTERNACIONAIS A EXPRESS~O :
" nas convenções internacionais

...,

SUPRIMA-SE AS EXPRESSÕES

" e se regerá pelos princípios constantes da Carta
da Organização das Nações Unidas, tal como explicitados na Resolução 2625
(XXV) da Assembléia Geral, do artigo 19 do anteprojeto de Constituição da I _ a _ Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e das Relações Internacionais ~

Não se pode adotar desde logo, em termos constituci~
nais o que quer que se contenha na Carta da Organização das Nações Unldas e pormenorizado na Revolução cltada pelo Relator.
Na verdade tudo o quanto diga respeito a soberania,
não podemos delegar. Estamos de acordo que a atitude seja de coexistência pacifíca, mas, deverá ser nos moldes que o Congresso Nacional
Brasileiro entender como bom, firme e valioso para o Brasil.
Precisamos seguir a esteira ditada por aquí e
ditar
as normas a ser fixadas acolá !

Não se pode desde logo promover-se ao atrelamento às
convenções internacionais, pois aí correr-se-a grande risco no con fronto entre o que se decida nas convenções internacionais e o interesse Nacional.
Cumpre manter o Congresso Nacíonal com suas prerrogativas e
isto é indeclinável nas relações com outros países.
O tanto que se defina aqui, será diretriz para o de bate internacional. Inverter-se a ordem, não tem sentido!

Constituinte

FARABULINI JÚNIOR
Constituinte

FARABULINI JÚNIOR.
r:-r---------------

FARABULINI JÚNIOR.
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EMENDA SUPRESSIVA - SUPRIMA-SE O ART. 2200 ANTEPROJETO DE CONSTITUI
Ç~O DA I - a - SUBCOMISS~D DA NACIONALIDADE DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS .
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Os tratados, convenções lnternacionais, os
acôrdos,
deverão ser trazidas ao Congresso Nacional para prévia
avaliação e
prévia autorização depois do que entrará em vigor.
~,data vênia, a melhor doutrina e que deverá
nortear
o Legislador pátrio. O inverso não convêm até porque fere a Soberania
Nacional.
o tratado que é fruto não há dúvida,
de grandes e
ingentes esforços entre Nações, precisa no entanto do
"aprovo" do
Congresso Nacional Brasileiro, seguindo-se aí o princcípio das prerr~
gativas.

Assim é que as convêncões, os tratados
precisam ser
conhecidos pelo povo brasileiro através do Congresso Nacional
que a
priori, acatará ou rejeitará, a matéria é de soberania aí não podemos
transigir.
Constituinte

t:

FARABULINI JÚNIOR.

FARABULINI JÚNIOR

EMENDA

~

Constituinte
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ACRESCENTAR-SE NO TITULO 111 DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS ARTIGO ( ... )
DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO I - a - SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE
DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS .
Art. Os conflitos com outros Estados deverão ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem e outros meios
pacíficos, com a cooperação dos organismos internacionais de que o
Brasil
participe.
Art. Em caso nenhum o Brasil se
empenhará em guerra
de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outro
Estado.
do BraArt. ~ vedada a participação ou intervenção
sil em conflitos entre outros Estados.

~ de suma !mportância que estabeleça um delineamento
claro das relações do Brasil com os demais Estados estrangeiros.
A afirmação de uma conduta pacífica, subordinada à ne
gociação e utilização do forum internacional para solução das controvêrcias, deter como complemento a renúncia ao aventureirismo bélico,
bem como neutralidade obrigatória face ao conflito
entre terceiro~
países.
Trata-se de uma postura responsável ~ consciente d~
tinada a merecer o reconhecimento entre as Naçõee -quo laboram no itineráril
da paz e da concordância.
Const1truint~ FARABULINa JÚNIOR.

tJ

EMENDA SUPRESSIVA - SUPRIMIR O INCISO IV DO ART. 24 DO ANTEPROJETO
DE CONSTITUIÇÃO DA I - a - SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, SOBERANIA E
DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS.

O Antep~ojeto permite que forças brasileiras
sejam
colocadas à disposição de organizações internacionals. Dá à União essa competência.
Com todo o respeito que o relator merece, data vênia,
parece-me temerário, além de perigoso e atentatório os interesses nacionais permitir desde já que a União autorize" colocar
à disposição de organizações internacionais as forças Brasileiras ".
~ealmente, embora a proposta remeta á União
autorizar, cumpre dizer que prefiro a • não intervenção" como doutrina.

Constituinte

FARABULINI JÚNIOR
COMISSÃO DA SOB E DOS DIR E GÃR DO HOMEM E DA
SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE E SOBERANIA E DAS REL. INTERNACIONAIS.
EMENDA
ACRESCENTAR AO ART. 12 NO TÍTULO 11 DA NACIONALIDADE A
EXPRESSÃO :
" e ainda os que há 5 anos ininterruptamente estejam no
país, desde que não contestem expressamente a nacionalladade de origem

11

Constituinte

~------------

tJ

FARABULINI JÚNIOR.

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

FARABULINI JÚNIOR

EMENDA
"t.r:N.r.I'1I0/CONISsiO!.u.COMIUio----------

" e nos tratados internacionais "

A linha adotada pelo ilustre relator deu importância
exagerada, data vênia, aos tratados internacionais e convenções, sendo certo que a linha adotada pela Subcomissão do Legislativo foi a de
resgatar o Congresso Nacional quanto aos compromissos perante a opinião pública de devolver-lhe as prerrogativas.

~

. . , - - - - - - - - - - - - - - - T[lCTO/"USTI'ICAÇio,--

FARABULINI JÚNIOR

COMISSÃO DA SOB E DOS DIR E GAR OU HOMEM E DA
r : ; ' T - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTI,.ICAÇÃO'---------------~
EMENDA SUPRESSIVA - SUPRIMA-SE DO ART. 15 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUI
çÃO I - a - SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELA
ÇOES INTERNACIONAIS A EXPRESSÃO :

FARABULINI JÚNIOR.
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COMISSÃO DA SOB E DOS DIR E GAR DO HOMEM E D~ MULHER ]
= - - - - - - - - - - - - - - - TtllTo'.lUSTIFICAÇio----------------,
EMENDA ADITIVA AO INCISO XXXIV DO ART. ( ... TEXTO DE REDAÇÃO FINAL
DO ANTEPROJETO DE NORMA CONTITUCIONAL DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E
GARANTIAS INDIVIDUAIS ).
Acrescentar o § 2º:
§ 2º : O autor da ação popular fica isento de custas
e pagamento de honorários salvo se julgada inepta a petição.
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FARABULINI JÚNIOR
[ij..----

o Legislador da ao povo o direito à ação popular, mas
inibe a maioria que deseja ajuiza-la, porque teme a pena da verba honorária e também os custos muito altos para processos dessa na~ureza.
Como se sabe os danos aos cofres públicos são de gra~
de monta, por isso mesmo que é preciso liberar dos custos e da verba
honorária, a menos que a petição seja julgada inepta nos
termos da
lei.

C-

EMENDA

PLEH""lD/cOIolISlSio/aUlCOlUSSÃO

COMISS/lO DA SOB E DOS oIR E GAR DO HOMEM E DA MULHER]

~

EMENDA ADITIVA AO § 21º DO INCISO XXXIV DO ART. ( ... TEXTO DE REDAÇAO FINAL DO ANTEPROJETO DE NORMA CONSTITUCIONAL DA SUBCOMISS/lO DOS
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS l.
A família da vítima participará da
gualdade de condições com o preso.

ConstItuinte

tJ

~l.tNA'uolco",,,,Ãol.u'CD."n.io - - - - - - - - - -

couissao

remuneração em i-

FARABULINI JÚNIOR.

FARABULINI JÚNIOR
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APOSENTADO O DIREITO
A ORIGEM.

Uma sociedade justa, equilibrada que
segrega alguém
precisa faze-lo com dignidade e permitir-se a que o detento tenha con
dições de recuperar-se.
Dar-se condições financeira ao preso, como fruto do
seu trabalho é imperioso fazer-se.
Como fica a família da vítima?
Não raro perece abatido pelo crime o chefe de família
e aí começa o problema da família que perde a pessoa mais importante e
não tem como sobrevIver, permanecendo esquecida pela sociedade.
Cumpri portanto prover-se com os meios legais.
Constituinte

FARABULINI JÚNIOR.

Atualmente o Aposentado tem direito a votar, entretan
to, sem direito a ser votado. D Aposentado tem capacidade política e
atua, como se vê elegendo. Atua nas Associações, Federações e Confede
rações na defesa dos seus legítimos interesses, mas lhe falta o esse~
cial que é o direIto de ser votado. nos sindicatos,
Respeitada sua orIgem, continua trabalhador e essa é
a sua característica
,-,-

AUTOI'I

-,

FARABULINI JÚNIOR
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COMISS/lo DA SOB E DOS oIR E GAR DO HOMEM E DA MULHER
r . - r - - - - - - - - - - - - - - - TEllTo/JUSTlfICAÇÃO-----------------,
DO TEXTO DE REDA
EMENDA ADITIVA AO § 92 DO INCISO XXXIV DO ART. (
ç/lo FINAL DO ANTEPROJETO DE NORMA CONSTITUCIONAL DA SUBCOMISS/lO DOS
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS l .
••

..,..,-

TEXTO/.lU!lTlflCAQio

0

--,

Acrescente-se ao § 9º a expressão:
«

§ 29
Será punido com o perdimento de bens, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o responsável pela administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, o administrador ou
servidor julgado por enriquecimento ilícito no exercício de função ou
cargo público, em desempenho direto ou delegado, ou na condição de ad
ministrador de empresa concessionária de Serviço Público, entidade de
representação profissional, sociedade de econômi~ mista, Fundação in~
tituída pelo Poder Público ou Instituição financeira de econômia pop~

lar.

bem como aos latrocídas

«

Ao Legislador cumpre decidir. Já que não se encaminha
para melhor doutrina que é a pena capital para que roubam e matam e
reservam a prisão pérpetua para estupradores e sequestradores que matam, não vejo como poupar os latrocídas permitindo-se que contra eles
pesem dezenas de mandados de prisão, como soe ocorrer neste Brasil em
que a sociedade está acoada e desprotegida diante de bandidos contum~
zes que roubam e matam, cumprem pequenas penas, gozam do
livramento
cond.í c i ona L, prisão albergue e tudo o mais que a lei autoriza e depois,
soltos voltam a delinquir, reincidindo especificamente.
O endurecimento da lei penal é mais que necessárioFaçamo-lo agora.

Constituinte

FARABULINI JÚNIOR.

Esta é a oportunidade.
Constituinte

FARABULINI JÚNIOR
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~RABULINI

JÚNIOR

Por isso mesmo pleiteio a inserção,como postulado que
dará à vlúva e ao aposentado a segurança de melhor tratamento
pelo
Estado .

EMENDA
100098·5

..,-----------
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Constitulnte
EMENDA SUBSTITUTIVA AO § 9º DO INCISO XXXIV DO ART. (
REDAÇÃO FINAL DO ANTEPROJETO DE NORMA CONSTITUCIONAL
DOS. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS).

FARABULINI JÚNIOR.

DO TEXTO DA
DA SUBCOMISSÃO

Leia-se para o § 9º:
Não haverá pena de banimento. Quanto a pena de morte,
fica restrita sua aplicação aos crimes de roubo, de sequestro, de e~
tupro, quando seguldos de morte e o agente seja reincidente num desses delitos. A lei disporá sobre aplicação de prisão pérpetua e o pe!
dimento de bens por danos causados ao erário, a econômia ou poupança
popular ou no caso de enriquecimento ilíCltO no exercíclo
de função
pública.

[J

FARABULINI JÚNIOR
EMENDA
r : õ - - - - - - - - - I"l[HA"IO!CONIS.ic/suacoMI ••i . o - - - - - - - - - - - ,
100100-1
COMISSÃO DA SOB E DOS DIR E GAR DO HOMEM E DA MU HER
r : T - - - - - - - - - - - - - - - TEXT01JUSTIFIC.lçio---------------..,
... TEXTO DE REDAÇÃO FINAL DO ANTEPRO
EMENDA AO INCISO XXII DO ART.
JETO DE NORMA CONSTITUCIONAL DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS
INDIVIDUAIS l.

Para os crimlnosos macabros, reincidentes, pratlcan tes de sequestras e estupros seguidos de morte, para os
latrocídas
reincidentes não vejo alternativa para coiblr-lhes os abusos.
Vejo tão somente como função intimidatlva, a pena c~
pital, para esse casos.
Na realidade no âmibito dos direitos e garantias indl
viduals, o ponto alto é o direito à vida. Porisso mesmo
não se pode
permitir o critério da impunidade para solução da violência exacerb~
da.
Enquanto se faça/Tecuar u~o violento que cuja tendência é de estuprar e matar de roubar e matar de sequestrar

Acrescentar:
" inclusive de

públicos "

Os funcionários públicos são trabalhadores, cujo empregador é o Poder Público Federal, Estadual e Munlcipal. Na exata es
fera de comunicação e entendimento há indeclinável necessidade de se
autorizar a sindicalização.
Não se pode impedir ao funcionário público que conte
com os mecanismos legais para sua ação reivindicatória,máxima, porque
hoje há as Assoclações, Federações e Confederações, cUJo escopo é a
defesa dos altos interesses da categoria.
A Lei regulará e aí os funcionárlos públlCOS
terão
seus mecanlsmos aperfeiçoados.

e

matar, estar-se-à protegendo uma vida, preservando-a, como está escri
to no preâmbulo no seu inciso I: "são direitos e garantias lndividu-::ais: 1 - a vida, desde a sua concepção até a morte natural, nos termos da lel".
O escopo da pena de morte é fazer recuar o delinquente violento que mata.
Não há dúvida que estatuto legal nessa medlda prese!
vará mais e melhor a vida humana.

Constituinte

funcio~arlos

Constituinte

FARABULINI JÚNIOR.

FARABULINI JÚNIOR.

FARABULINI JÚNIOR
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EMENDA ADITIVA AO INCISO XXX DO ART. ( ... TEXTO DE REDAÇÃO FINAL DO
ANTEPROJETO DE NORMA CONSTITUCIONAL DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GA
RANTIAS INDIVIDUAIS ).

ao aposentado, à

Acrescente-se ao § 26º a expressão:
11

Acrescentar
I1

EMENDA ADITIVA AO § 26º DO INCISO XXXIV DO ART. ( ... TEXTO DE REDAçÃO FINAL DO ANTEPROJETO DE NORMA CONSTITUCIONAL DA SUBCOMISSÃO DOS
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS ).

cabe prisão civil ao empregador

que não recolhe

~

Previdência Social a parte descontada do empregado "
V1ÓV8.

I1

JUS T I F I C A T I V A
------------O aposentado tem sido esquecido e assim, também a viú
va.
~ claro que o Legislador ordinário poderá
atender ao
objetlvo que é dar maior e melhor atenção aos aposentados e às Vluva~
Entretanto é i nd i spens âve I assentar-se na Carta Maior, no capítulo dos
Direitos e Garantias, esse direito é inerente à pessoa da viúva e do
aposentado.

Os devedores à Previdência Social
pratlcam atos de
emretenção indevida de contribuições previdenciárias feitas pelos
pregados e estão impunes.
~ preciso compelilos a que depositem a parte do empr~
gado no mínimo.
Cons t i tuinte

FARABULINI JÚNIOR

026
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EMENDA A REDAÇÃO FINAL DO ANTEPROJETO DE NORMA CONSTITUCIONAL DA
COMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.
Emenda aditiva ao inciso

xxx

sug

para que fique consigna-

tJ

fFP'

~

aposentado.

t imprescíndivel que a remuneração da aposentadoria ,
e aí estão os idosos, obedeça cláusula de reajuste não só acompanhando as modificações da contra prestação na atividade como, também, receba os acréscimos, decorrentes de reposições, produtividade,etc , de
tal forma que o beneficiário mantenha, com a dignidade que é credor,
o padrão de vencimentos que ao longo de uma vida de trabalho
serviu
de índice e paradigma para os descontos prévidenciários de lei.

Constituinte

,-
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Q!lISS1lD DI\ soo:RANIA E OOS DIREITOS E GIlBANTIAS 00 HJfl! E DA MI 1fR.

No anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, acrescente-se à parte final do § 49 do artigo único a seguinte expressão:
Na emissão da lei, será de trinta dias o prazo para cpe a autoridade aànihistrativa decida a respeito de pretensão juridicOOl8f1te possível.

do;
A' remuneração da aposentadoria acompanhará, obrigatoriamente, os reajustes de vencimentos da atividade bem como os acréscimos a qualquer título, da categoria profissional a que pertencia o

fIAOO

JUSTIFICAÇIlO
E preciso fixar termo para as decisões administrativas, -sem o que as questões col'\tinuariam se arrastando indefinidamente, impossibilitando a busca da prestação
jurisdicional, que deve reservar-se para quando esgotadas as vias administrativas, ao
fito de não congestionar o Judiciário.
logram-se, desse modo, múltiplos objetivos, desde a eliminação da corrupçãc
e da via sacra nas repartições públicas até a eficiência administrativa, passando pela
agilização das atividades produtivas submetidas ao poder de polícia, com evidente repercussão para o desenvolvimento da País e sobre o processo inflacionário.
O elenco de medidas que, em mais de uma Comissão, estamos apresentando,c~
pleta o ciclo de providências necessárias a q~e se alcancem os resultados desejados no
relacionamento da comunidade e dos indivíduos em particular com o Estado, de modo que
a sua inevitável interferência se resuma no mínimo indispensável à estabilidade da ordem jurídica.
Esperamos, por isso mesmo, contar com o apoio dos preclaros membros da Comissão encarregada de estudar o assunto.

FARABULINI JÚNIOR.

AUTOII'---------------,

Ê? FARABULINI
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JÚNIOR

EMENDA
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COMISSÃO DA SOB E DOS DIR E GAR DO HOMEM E DA MULHER

i2J
EMENDA A REDAÇÃO FINAL DO ANTEPROJETO DE NORMA CONSTITUCIONAL DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.
Emenda aditlva ao inciso XXV para que fique

consign~

dOi

,-

AUTOIt---------------

~-_-_------ "LtN..." 'o/cONlssio/su.CDlflssio-----------,

ISS110 DA SOOERANIA E OOS DIREITOS E GIlRANTIAS DO IDEM E DA

No anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, acrescente-se, após o primeiro, o seguinte parágrafo ao artigo único:

; é assegurado o ensino em nível de semi-internato nas
quatro primeiras séries do ensino de 19 grau, na rede de ensino oficial.

Art
,
§ 19 .
§ 29. As entidades representativas de segmentos socrais, diretamente ou através do Mimstério Público, poderão promover a destituição judicial da autoridade p.Q

Há estabelecimentos oficiais no Lnbe r or do Brasil que

hl ica omissa ou ineficiente na prestação da assistência que, por esta Constituição, p.!:.
las leis e pelos planos do governo, lhes seja devida.

í

ministram apenas duas horas por dia em nível de curso primário, hoje
no âmbito de ensino de 19 grau, nas quatro primeiras séries.
As crianças entre 7 e 11 anos de idade, portanto, ficam jogadas às ruas, em contacto com o vício e o crime.
Na altura em que se deseja defender a sociedade contra a violência, há que preservar as crianças, dando-lhes o efetivo di
reito de permanecer em tempo integral nas escolas mantidas pelo Poder
Público.
Não tem sentido prático combater-se a
violência sem
permitir as crianças modelo de vida digno,

preparando-as para um fu-

turo melhor.
Impõe-se fixar esse direito à crianç~.
Sabe-se que que goje as leis de en~ mántêm os cursos, nesse nível, durante quatro horas por dia, o que é inaceitável.

JUSTIFICAÇIlO
A ineficiência da máquina administrativa resulta basicamente da inconsequência dos atos dos administradores, que contam com a indulgência de seus superiores
para fugir à responsabilidade de seus desacertos.
Se o julgamento de suas atitudes for deslocado para outra área de Poder,
em que podem ser objetivamente avaliadas, sem.a condescendência ditada muitas vezes
por interesse político, mudana a sitação.
O mecanismo de pressão, que é uma tônica dos regimes abertos, deve ser in~
titucionalizado, para que não se converta em mera divagação filosófica. Por força dele, a Administração abandonará as discussões estéreis e se esforçará para resolver os
obstáculos internos que a tornam incapaz de responder aos ans~ios da comunidade.
A certeza de punição levará as autoridades administrativas a e~rar-se no

exercício de suas funções. Assim, haverá perspectiva de todos podrem obter da Administração Pública presteza no atendimento às justas expectativas.

Constituinte

FARABULINI JÚNIOR.
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~

pria, com ingresso nos cargos lniciais, mediante concurso públlCO
de provas e títulos.
A inserção da Defensoria Pública como 6rgão do Estado,
na Constituição Federal, tendo em vista a relevante missão
que
desempenha na socledade, representará um marco importante no contexto de modernização da ordem econômico-social do país, além
de
constituir fator de segurança e valorização do lndivíduo
,dlante
das diferenças sociais que afetam a sociedada braslleira.
Este projeto foi elaborado por um grupo de Defensores
PúbllCOS do Estado do Rio de Janeiro.

EMENDA

1
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Soberania e das Direitas e Garantias da Homem e

100106-0
I ~

l.. -

e 027

'\..,

Art. Fica criada a carga de Defensor Geral da Povo, cuja titular será indicada ao Poder Executiva pela maloria quall
ficada da Congresso Nacional, com as atribuições que a lei fixar.
JUS T I F I C A T I V A

A semelhança da "Ombudsman", a Defensor Geral da
Povo destina-se a receber as queixas de qualquer da povo, bem cama
a promover sindlcãncias sabre qualquer assunta.

'

~~

AUTOIl---~-----------,
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SCB:RA~I~

E DOS

DI~EITOS

E

GARA~TIAS

100108-6

J

Subco,issao

e:

~

Deputada FABIO RAUNHEITTI

r:1~---------
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Inclu~-se como incisos ao

artigo 1 ~

EMENDA

100107-8

Da Defensoria Pública
Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional
onde couber:
"Art.
- A Defensoria Pública,é o 6rgão do Estado incumbido da asslstência, da postula.
ção e da defesa de direitos, em todas as instâncias,
dos juridicamente necessitados.
"Art.
- A lei organizará a Defensoria Pública da União junto aos Juízos e
Tribunais
Federais.
"Art.
- A Defensoria Pública Federal
'tem par Chefe o Defensor Público-Geral,
nomeado
pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputaç~o ilibada.
Parágrafo Onlco - Os membros da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal
e dos
Territ6rios ingressarão nos cargas lniciais
de
.carreira mediante concurso público de provas e títulos; ap6s dois anos de exercício não poderão ser
demitidos, senão por sentença jurídica ou em virtude de processo adminis~rativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos, a não ser mediante representação motivada do Defensor Público-Geral, com fundamento em conveniência do serviço.
"Art. - A Defensoria Pública dos Estados será organizada em carreira, por lei complementar estadual, observado a disposto na artigo anterior.
JUSTlF ICAÇIlD
A prestação de assistência judiclária, como instrumento de acesso da população carente à Justiça, constitui, na sociedade moderna, dever-função do Estado.
Cabe ressaltar que a assistência judiciária, como garantia constitucional, vem senda contemplada em todas as
Constituições, a contar da de 1934, exceção feita à Carta de 1937,
no
capítulo dos direitos e garantias individuais.
Todavia, não basta tão-somente a forma enunciatlva da
garantia constitucional, sem que exista o 6rgão da Estado apta
a
realiza-la, ampla e eficazmente. Daí a necessidade de institucionalização de 6rgão do Estada incumbida da assistência
da postulação e da defesa de direitos, em todas as instâncias dos juridicamente necessitados, datada de estrutura programática
e
da
necessária independência e autonomia, organizada em carreira pr6-

nulidase, a ele pbdendo assistir o interessado;

--1
~

XXXVI- Toda decisão

qUg

tiver cono r.otiVD~ão o interesse

pú~lico devará ex~licit~-10 objet~vawente.
JU5TIF~:;;';:Ã(,

~ nrec2so 2caba~ cor os julQ~~entos i~et2v3dos e os
julso~entos

sacre~os

,

at~

mes~o

par~

o interessado. Se existe a

~oss~

pertubar a ord8~, dsve ser previsto o ~8io
de seu afast~~8nto, neo, po=e~, constltuir tol hip~tese co~o re~ra
b~lidado

d~

o

in~eressado

g?rcl.
Da m3S~O far~a, nuita s~cisãc que

50

to~~, tando ce-

rno fund-~ento o interesse ~~b12co, A;~ oassa de U~ ardil Dera confundir as

'13S508S.

::ilh3.:-es de ~nd.lviduos-

5-:'0

or8judica":os por atos or a-

ticaCos no int~rasso "~hllCO, ~2S C~8 n2 verdade const1tUGM interesse
prLvüco.
Cs dcut=ino~ores do Dir~~to hd~inistratlvo co~o ~~Z~
DI~UIT, ~IL~: ~I~TO, CR~T:LL~

JU1ICl e outros demonstram qu~ h~ necea

sicJade de mot~vQr os atos p~blicos.

1iI~------------"\llC"

ê

~~

Constituinte MAURicIO CDRR~A
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EMENDA

100109-4

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher
Emenda modificativa ao art. 14 do anteprojeto da Subcomis
são da nacionalidade, da soberania e das Relações Interna
cionais.
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - Todos os brasileiros são iguais perante a Lea,
que não fará qualquer discriminação entre brasileiros natos
e naturalizados, vedados a estes, tão-somente, a - acesso à
Presidente da República."
JUSUFICAÇílo
No momento em que elaboramos a nova Constituição, marco hi~
t6rico da redemocratização do Brasil, ocorre-nos que não é admissível perd~
rem neste País discriminações indefensáveis a brasileiros naturalizados, r~
duzidos estes à condição de cidadãos de segunda classe.
Com efeito, o texto constitucional vigente, no
parágrafo
única do art. 145, dispõe serem privativas de brasileiro nato os seguintes
cargos: Presidente e Vice Presidente da República, Ministro de Estado, Mi

028
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nistro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Militar, do Tribu
nal Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Federal de Re
cursos, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República,
Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador, Embaixador, e ofi
cial das Três Armas.

const ítuinte MAURÍCIO
. . .-

CORR~A

I"L.EIU."IO/coWlssÃo/SUICOW

EMENDA

ss,i;o--

~

100111·6

COMISsliO DA SOBERANIA E DDS DIREITOS E GARANTIAS DO HQ;4EM E DA

São obstáculos a se contraporem ao justo anseio dos natura
lizados de servrrem à sua nova pátria. Precrsamente o dobro das
discrimina
ções contidas na Carta de 1967, antes da emenda n9 1.
A exemplo dos países democráticos, somente a
Presidência
da República deve ser reservada a brasileiros natos no novo Brasil que se
desenha com a nova Constituição que estamos a elaborar, com o que eliminare
mos a vergonhosa e deprimente distinção entre brasileiros.

Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos
Direitos Coletivos e Gara'1tias.
Dê-se ao § 19, do art. 11, a seguinte redação:
"Art. 11 -

§ 19 - o allstamento e o voto não são obrigatórios;

JUSTIFICAÇJlO
Constituinte MALRÍCIO CORR~A
, - - - - - - - - - - I"LENARIO/COa,tISs,i.o/IôUICOWliUlÃO

tJ

EMENDA
------,

100110-8

CCA'1ISSIlO DA 5DBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA
MULHER.
Emenda modificativa ao anteprojeto da subcomissão da
dade, da Soberania e das Relações Internacionais.

Nacionali

Acrescente-se ao Art. 17 os seguintes parágra fos:
"Art. 17 -

Na forma do caput do artigo 11 há, pelo anteprojeto, uma
ineg!
vel contradição na redação proposta no parágrafo primeiro. Ora, o ilustre r~
lator, bem como os membros da subcomissão, concordam que votar é um direito.
Aliás, nisso, estão de acordo com a lógica do pensamento democrático.
Toda
via, logo a seguir, no parágrafo que ora emendamos, vem a negação do princí
pio quando pretendem repetir o erro tantas vezes cometidos nas constituições
anteriores, inclusive na vigente. o estabelecimento da obrigatoriedade!
Votar é um direito ou um dever?
A futura Cànstituição há de corrigir o' equívoco. É o que esper~
mos, com o acatamento, desta emenda,

..

§ 19 - O Brasil nãr m8nterá relações diplomáticas ou

quaisquer
discriminação

outras com países cujos governos adotem leis de
racial.

§ 29 - No caso de ocupação territorial de um país, o seu povo

t~

f i j r - - - - - - - - - - - - - - AUTO"
(Const~tuinte JOÃ0 MENEZES

EMEI'IDA

rã assegurada a representação diplomática plena no Brasil, desde
que disponha de uma entidade reconhecida pelo governo brasileiro
e pela ONU".

100112-4

Ao artigo 24, do Antenro;eto da Subcomissão dos
dos

JUSTIFICAÇJlO

Dire~tos

Coletivos e Garantias,

~nclua-se

D~reitos ~olit~cos,

o sequinte naráqra

fo:
A esmagadora maioria dos povos no mundo atual vê estarrecida

a

prática de políticas diSCrIminatórias por parte de governo e contra parte do
povo que habita seu território e, tão-somente, por preconceito racial. Isso,
sem dúvi.da, é inconcebível no mundo moderno. De todas as partes soam os
gr!o.
tos de condenação. Mas não passa disso.
Te~, ao elaborarmos uma nova carta, a

oportunidade

n

§ 39 - ()

Cód~go ~ural

brasileiro, a ser

anrov~

do nelo Conqresso Nac~onal, contr1buirá nara a efetiva 50

lugão dos problemas do camno, mediante a consolídarão das

de

no~as

Bra
responder à altura a este tipo de agressão. Atitude assim, da parte do
sil, há de ecoar forte pelos continentes e, com certeza, os efpitos serão ime

r~a.

sobre o nlanelaMento e execur.ão da nolít1ca a~rã -

11

diatos.
De mais a mais, uma decisão nesse sentido há de significar
o
nosso respeito maior à formação da nossa própria gente. Basta ver o que somos
hoje. Aqui mesmo, nesta Assembléia Nacional Constituinte, estão brasileiros
descendentes de vários povos. E, particularmente, é com satisfação e orgulho
que vemos no conjunto desta Constituinte um número de negros como jamais ti v~
mos em qualquer época no Parlamento brasileiro.
Com relação ao parágrafo segundo, é preciso que a

Constituição,

de forma clara e precisa, determine a manutenção do relpclonamento diplomátl
co pleno com os povos de países eventualmente ocupados pela força. Ora,
um
povo, uma nação, uma cultura e uma histór~a não se extinguem pela
ocupação
militar do território onde se formaram. E o respeito a esse conjunto de el~
mentos atingidos pela violência há de ser plenamente respeitado por nós
na
evidencia e no formalismo de um relacionamento dipâomátãco sem limitações ou
restrições.

A evidente dif1culdade com que se

verno para

viabil~zar

a

nolit~ca

de uma leqislacão esoarsa e

de~ronta

aqrária, resulta em grande

d~versif2cada.

Pretende a

o Go-

oarte

E~enda,

ao

prescrever a discussão e votacão, Delo Congresso Nacional, de Um Có
d~go

?ural

bras~le~ro, consol~dar

específ~cos,

as

le~s

e outros dinlomas

legais

nara assim obter solur.ões integradas e eficientes oara

os problemas que envolvem o hOMem, a terra, OS recursos e oroqramas

de reforma a9rária e de desenvolvimento da nroducão.
Aos oroblemas aoontados somam-se o da
ção e povoamento de grandes extensões de terras não

colon~za-

anrove~tadas,
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Tal dlS~OSl~ão, seauraMente, não nade ser autn-

de sua subdlV1São em alebas, da racl0nallzarão da exnlora~ão econ§

aplIcável, o crue exi~e o acréscIMo da exnressão To~ulada nela B _

m1ca dos recursos do camno e da f1xarão do hOMem ao solo tornado
fértll e nrodutlvo -

titu1r oarte do

Códi~o ~ural

obJet1va polít1ca

menda.

vantaqeM,COn~

ltens que noderlaM, COM intelra

oa~a

u~a

Penso que se trata de questão de 1nteresse

da

brasileiro, COMO le1 hás1ca

e 029

a~rár1a.

Constituinte, e que deve obter, de gua soheran1a, d1scussão e vota
erc;sti t.u i nt.e .lOÃO '1ENEZES

ção que aflnal conduza~ ã edlcão do CÓdlqO ~ural, co~o flzera~ ou-

~

tros países.

r:r

Em 1744, a Suéc1a, quando ainda unida ã P1nlândia, elaborou o or1me1ro Códiqo

~ural

E~

conhecido.

-

CO"ISSÃO DA SOBE~"lIA E DOS
''''''''P., E DA "1lJT.HEB

Un1ão Sov1ét1ca, eM 1922, rev1sta eM 1928 e 1929; a Gréc1a,

e "h\l.

.lUSTTFICl\('ÃO
Os d1snos1tivos que se nretende

~ural;

a

na11dade nor IIc1nco Mil cidadãos", nelas "entidades associatlvas de

ânb, to nacional 11 e nela IlDef'ensor do povo".

Parece-me UMa teMeridade deferir o nooer dessa i

o 'léxico, t ambên nromulqou UM Moderno

nlclativa, na fOrMa sugerida, nOlS será MUlto fácil a ~anJ.nula~ão

No Brasil, inúmeras
cod1f1ca~ão

do nosso Dire1to

~oraM

~ural,

~acional.

da vontade oonular, com f1nalidades que

as lniciativas no sen-

node

interessar a

ne~u~

no grUDO de nressãD, ou mesmo a anitadores, Mas não são do 1nteres-

datando de 1914 o nri

meiro nrojeto de Código, aue não teria chance de ser ana11sadn
d1scutido gelo Congresso

do tex

énoca

o seu Códiao eM 1877;

Código em 1928, que v1gora até ho;e.

tido da

sunr1~ir

to do Ante~roJeto re~ere~-se ã inlciativa da a~ão de inconst~tuci~

Bolívia, unificou toda a sua leaislaqão rural eM 1901, que cassou a
códiqo

~~":: ',' .:"

em

foi havido COMO o malS cOMnleto eM relarão aos existentes na

U'Tl

(. C.J

dos D~re~to5 Coletivos e Garantias" sunrimaJ'll-se as alíneas "fll," qU

1933. Na AMér1ca do Sul, a Província de Buenos ~ires, eM 1865; a
Renúb11ca or1ental do Uruqua1, e~ 1875, ocasião em que o seu Cód1Qo

vigorar como

100114-1

Do

~A~~TTl\S

Do artiqo 41, do Antenrojeto da Subcom1ssão dos Direitos políticos,

o CÓd~qo Rural francês; a Bélq1ca, em 1866; a Esoanha, eM 1876; a

oro~ulqou

E

I

instituiu o seu CÓdlqO reoroduzlndo, na época, nuase lntelramente,

I

DI~ITOS

1791, a Pranra

aorovava, nela sua Constltuinte, o seu ródiqo; a ltálla, e~ 1807

de sua nromu11ar.ão; o ParaguaJ

EME!'IDA

P.. ENAJlIC/COIllISSÃO/llUIlCOIllISSÃC-----·--------,

se do naís,

e

EM 1937, sura1r1a outro nro;eto,

calcado nos conce1tos da Constituiqão de 1934, da lavra do eM1nente
Denutado Borqes de '1edeiros, que teve i'im aos dos outros. "ais tarde, por inic~ativa do então ~11n2stro da Aqricultura, Dr. Anolônio

Sales, foi constituída com1ssão nara rediq1r

u~

EME!'IDA

proleto de codifi...,

cação rural. Essa comissão trabalhou a nartir de

deze~ro

vindo a conclu1r o seu nrojeto em 1944, anós receber

de 1942,

su~estões

e

colaborações de ~nú~eros óroãos de classe, associagões rurais, qo-

vernos estaduais e orefeituras munic1nais, não vindo a merecer, entretanto, sorte diferente dos d01s nrime1ros.

PJ COMISSÃO
Ho~'1

PLENAJlIO/tOlllISSÃo/'UIICOMI"sio - - - - - - - - - - - - - ,

DO
DA SI)BE~"lIA E DOS DT~I~oS E G~~NTTAS
r
lO;
E DA '1ULHE~
~

j

100115·9

.}~.

~

Sunr1mam-se os

art1~os

90 e 10, e seus

nará~rafos,

do Antenro;eto

da Subcomissão dos D1re1tos polítlCOS, dos Dire1tos Coletivos

e

Garant1as.

TUS'l'TFIClI....xo
li}

AUTOR

(- Const1tuinte JOÃO

ME~EZES

...,

.. Lf:"A"lO/COIolI$!';io/su.COM'S5io----------~

COMISSÃO DA

SOBE~~I~

E DOS

EMENDA
DT~IToS

E

r,A~~TTAS

As

100113·2

DO

d1spos1~ões

que se pretende exnunQ1r do An-

teoro;eto da SUbCOM1ssão dos D1reitos Polít1cos, dos Dire1tos ro-

'1 ..

let1vos e GarantJ.as,

dize~

resneJ.to à J.nstJ.tuir.ão do

~ribunal

de

Garant1as Const1tuc10nais, entre outros Motivos oorque se trata
Ao § 29, narte final, do artiqo 32, do Antenro;eto da Subcomissão
dos Dire1tos políticos, dos D1reitos Colet1vos e Garantias,

in-

de matéria da comoetência de outra

CO~1ssão.

As norMas cont1das no Antenrojeto,

su~e,eM

u~

clua-se a expressão "na forma da lei."

Tribunal que 1rá dec1d1r sobre questões de 1nconst1tuc10na11dade,
que ê da comoetência do SupreMO Tr1bunal ?ederal; que terá isen ção, quando os seus co~ponentes não têM qarantias; e, Dor flm,que

') naráqraro em questão qarante lia

nart~cina~ão

nos movimentos soclais organizados na Admlnlstracâo ~úbllca,

no

âmbito de bairro, distrlto, ~unicíDio, Estado e ~ederar,ão, visan-

será canaz de resolver a formidável

bom atendimento ao núblico."

o

de que1xas e recla

zos em conseqüência de desresne1to a dire1to asseaurado na Consti
tuição.

do a defesa dos lnteresses da nODulacão, a desburocratlzacão e

~uantidade

mações da Dopulação de U~ Modo creral, cada qual ale~ando nreiuí -
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EMENDA N9
Suorima-se a exnressão

Dê-se ao parágrafo Onico do Art. 26 do AnteprOJeto da Subcom1ssão
dos D1reitos polit1cos, dos Dire1tos Colet1vos e Garant1as, a segu1nte
redação:

voto revocatório ou destJ.tu2nte", do ar-

tigo 32, do Antenro;eto da Subcomissão dos Dire1tos polít1cOS, dos
D~reltos

ColetJ.vos e Garantias.

Art. 26 - •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A amp11ação ou 1nstalação de US1nas nucleares
e de 1ndústr1as poluentes e outras obras de
grande porte, suscetíve~s de causar danos ã vlda e ao melO arnble~
te, dependem de consulta prêv1a ao Congresso Nacional.

"0

JUSTIFICArÃf)

parágrafo ún1co.

e~

n voto revocatório ou destituinte, 1nsisto

anta~õni

dizer, servlrá às retalJ.ações entre correntes ryoliticas
cas, sobretudo no neríodo que se seque

à eleicão,

dJ.ploma~ão

e

-

no~

se dos ele1tos.
Por

qual~uer

i~

motJ.vo, Mesmo oor UMa antinatJ.a

JustJ.ficãvel, cada um se sentJ.rá com noder bastante para nrovocar

o resultado de
~dades

o processo, de custo e
um pl.ebi.sca.to

dUra~ão

imnrevisível.

reflete o l1TpUlso .e)1o(aoool norrentáneo.Restnto às

"dJ.retarrente afetadas 11 , corro o prôprao nome aflrna, nunca seruam apr~

fios. Ass1ffi, seraa inpossível zealazar abras corro represas, Lanhas de transffi1ssão, ~
los petroquínucos, oleodutos, cerrtzaa s terrroelêtr1cas, estradas, se dependesse
da
Ponsulta às vrzmhanças ou às pessoas em CUJas terras os projetos serão desenvo.lva-:
!:los ou serão desapropnadas. O Congresso NaC10nal exi.st.e para representar o povo br.§l:
~ileuo e COllO tal autonzar, para o bem geral, projetos de grande envergadura e Í!!!
Pacto local leg1s1ando sobre as conpensações especffacas aos prejudacados .x ••. xx.. x .
. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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EMENDA

PLEN ..." I O / C O W l S S Ã o / I l U I C O f l l l s s i o - - - - - - - - - - - - ,

COIUSSÃO DA S0BE".A.l'lIA E nos Dl'>.EITOS E flA".ANTlAS

SU9rima-se o § 3 0

,

Dn

100117·5

do artigo 29, po Anteprojeto da Subcom1ssão

Acrescente-se, no AnteprOJeto, nas DispOSIções TransItórias, O seguinte art.36, renumerando-se o atual art.36 para art.
37:
"Art. 36. Fica a t r i bu f da a nac t ona Li da de br as i Le r-a a
todos os estrangeiros que se encontrem irregularmente em territór10
nacional e que reque1ram a naturalIzação junto ao Departamento de Ju~
tiça Federal, no prazo de 100 (cem) d1as a partir da data da promulgação desta Const1tu1ção~
í

dos

Direitos Políticos, dos D1reitos Colet1vos e Garantias.

JUSTIFICAÇÃO

o texto aue se nretende
do

nu~

sunr1~ir

não faz sent1-

reqime democrático caracterlzado nela resnelto ã l1berdade

1ndividual.

Está subentendido, nortanto, (lue "ninquéTT\ node

ser c0TT1De11do a assoclar-se ll

•

o nará~rafo é, co~o se vê, absolutamente desne
cessár~o.

Tendo em vista os inúmeros problemas pOlíticos, so
CIa1S e econômICOS que decorrem da presença no Brasil de uma expressiva massa de estran~eiros clandestInos, propomos que lhes seja atr~
buída a nacIonalidade brasileira, desde que a reque1ram junto ao Departamento de Justiça Federal, num prazo de cem d1as a partir da data da promulgação desta Constituição.
Embora compreendendo que se trata de uma medida ousada, não vemos como nos eXImir deste dever humanitárIO de oferecer uma

nova pátria àqueles que se encontram entre nós de mane1ra clandest1na
e 1rregular, mas nem sempre alheia ao desenVOlvimento deste país. O
fato de sabê-los subnetidos a todo tipo de i~stabilidade e de pres sões provocadas pelo aVIdez, daqueles que!o~ podem coag1r leva-nos a
esta lIberdade que também prop1Claram, embqka ~m ternos diferentes,
as Const1tu1ções brasileiras de 1824 e l89~.
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ttONSTITUINTE PAULO ZARZUR

EMENDA
100120-5

[JOEPUTADD SAMIR ACHÔA

{!f
er

r;;----------------

T[XTD/,lUSTIFICAQio----------~~----__,

No AnteproJeto da Subcomissão dos Dire1tos e Garant1as Ind1vidua1s supr1ma-s~, no item XXIV a seguinte expressão:
" facultando-se ao expropriado ace1tar o pagamento
em títulos especiais da dív1da púb11ca".

EMENDA
100123-0

1'1.U,Ullo/co.. ISslo/IUICOMIIl1o

OMISsllo DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E G"R>'NlTAS DJ H:M:M E rn M.J.J-ER

r:-,----------------

e 031

TEnOf.l\JSTlP'ICAÇÃO------------

_

No Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garan
tias. inclua-se o seguinte artigo no capítulo dos Direitos Coletivos:

JUSTIFICATIVA
Essa expressão, se mantida no texto

Art.

const~tuclonal,

A censura a espetáculos teatrais. cinematográficos /
ou outras manifestações artísticas feitas em recír-tos
fechados somente será admitida para ser estabelecida
pela" autoridade competente a idade mínima para os fr!:.
quentadores. A censura aos costumes nos meios de comunicação .de massas será admitida e regulamentada em
lei"

n

levará a uma 1nace1tável e 1ntolerável pressão do Poder Púb11co sobre o propr1etár10 forçando-o a ace1tar o pagamento das desapropria
ções em títulos especiais da dívida pública. Inúmeras são as formas
pelas qua1s esta pressão será exerc1da, sendo elas de todos nós bem
conhecidas. Mantida esta expressão, certamente desaparecerá a prév1a
e justa indenização em dinhe1ro. Devemos perm1t1r a desapropriação,
nos casos de necessidade ou utilidade púb11ca,bem como por 1nteresse
soc1al. Mas cumpre resguardar o propr1etário contra as manobras ardilosas do Poder Púb11co.

JUSTIFICAÇllo

r - - - - - - - - - - - - - - &UTOIt--------------f"JDEPUTADO SAMIR ACHÔA

e:1

IOLUUIO/cOllfl,sio/IU.COMlIIÁO

~COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DllUT1l3 E G"R>'NlTAS DJ H:M:M E rn M.J.J-ER

EMENDA
100121-3

r . ' 1 r - - - - - - - - - - - - - - - - Tt.ltTO/olu.fll'leAçi.o----------------_
No Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais , inclua-se o seguinte ítem x:xm
n

Ítem

x:xm

Em igualdade de condições com outrém, terá semre prefe-

rêoca o deficiente físico, o idoso e a criança. ' n
JUSTIFICAÇllo
É evidente que existe no Brasil uma discriminação injusti fi.
cável ao deflciente físico.

hierarquia, para que

2

Entendemos que os maiores de idade tem o diraí to de optarem
por aquilo que queiram ver, razão pela qual não estabelecemos restrições aos espet~
culos realizados em recintos fechados, senão em decorrência de rdade ,
No que diz respeito aos meios de comunicação de massa, não
é possível nós continuarmos admitindo a licenciosidade existente por parte de alguns
desses meios, "Liberdade" essa inexistente nos paises considerados os mais democrátj
coso
A preservação da família e de seus costumes exige que a :Lel
proteja seus valores. A medida não é antidemocrática . Ao contrário é extremamente _d~
mocrática porque preservamos em nossa emenda o direito de quem quer e tem condições
de ver e também daqueles que não queiram ou não dispõem de amadurecimento psíquico ~
ra assistir tais espetáculos. Acredito refl!'tir o pensamento da maiona absoluta dos

Incluimos a criança, não sendo a ordem cronológica nenhuma
mesma seja melhor protegida.
A lei, evidentemente, poderá melhor disciplinar a maténa.
Entretanto, entendo que o princípio deva ser estabelecJ do.

Nilson

Constituinte

ror

r-

Gibson

coIlUssao da sober"'Ii':r'ã"1;l'''1t&'~u·!l'!'Fl.°itos e Garantias
Homem e da Mulher.

EMENDA
100124-8

ao I
J

_____________ .\UTOII'---------------

~PUTADO SAM!R 'ACHOA

r.'1,----------

PLUlUIO/cOllflUlo/.UICOIlI.IÃO'-----------,

• OMISslIo DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E G"R>'NlTAS DJ H:M:M E rn M.J.J-ER
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EMENDA
100122-1

TlXTO/.lusrlPICAçÃO'-----------------

Seja
dos

Direitos

!TEM

inserida

a

seguinte

disposição,

e Garantias Individuais,

no anteprojeto

acrescentando-se

o

XXXV

No Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Gara.Q
tias, acrescente-se a seguinte parte final ao § ag do art , 35 :

xxxv

A

MAIORIDADE

ADQUIRE

AOS

DO

HOMEM E DA MULHER SE

DEZOITOS ANOS •

" A suclJltlência s1xnente será devida pelos autores de Ação
Popular, quando o Juiz reconhecer na sentença, que a Ação foi
proposta por má fé ou por interesses meramente politicos n
Justificativa
JUSTIFICAÇllo
Se
intervir na
O princípio da Sucumbência tem !.nibi~o o cidadão de apresentar ações populares, temerosos de serem condenados, quando o:JjeEvaffi proteger o
erário púal íco,
Procuramos apenas dar maior segurança aos autores de ações

populares ,

como

eleitor e

cidade para

aos

direção
como

gerir

dezoitos

dos

os

anos o individuo

interesses

eleito,
seus

seria
própr10s

da

está apto para

colet1viddade

ilógico,
negócios

nacional /

desconhecer-lhe

cap~

032

•
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~r~son

Constituinte

Just~f~cativa

Gibson
EMENDA
100125-6
L

I:

I "\ T

Ninguérr
os

Suprimam-se
VI,

artigos

do anteprojeto da

das Relações

33 e

Subcomissão da

Internac~onais,

que

34,

capítulo V e Capítulo

Nac~onalidade,

refere-se

a Deus

pertence • Se

da Soberania e

HmnC!DIO,

em qualquer

"DAS ATRIBUIÇ~ES DO I

do aborto,

quando

ATRIBUIÇ~ES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL" , bem assim, "DAS
BUNAL DE JUSTIÇA " .

somente

pode tirar a

DO SUPERIORTR!

se

defender

o

de

já
suas

atentado é

v~da

é

de seu

semelhante, pois

considerado um

formas,

cr~me

ela

grave o I

o que se dizer na prática

dirigido contra

quem sequer pode

?

Justificativa
O Supremo Tribunal Federal - cúpula do sistema Judi
ciãrio- é o órgão que sustenta, preserva e garante à

Carta Magna.

mais I

le desaguam as questões legais mais importantes e de soluções

papel relevantíssimo I

transcendentes. O Excelso Pretório desempenha
siste~a

dentro do

~

constitucional.

~~

pacífica a assertiva qe que o STF

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
~

e

I'LINA'UO/CONlssio/sUICOMIIlIÂO-----------,

SUBCOMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANT. DO HOMEM E DA

~
~

vem examinando a constitucionalidade de qualquer norma com excelente
desempenho. Não se conhece

resul~ado

nenhum exemplo de bom

SEJA ACRESCIDO O SEGUINTE DISPOSITIVO NO ANTEPROJETO DA
SUBCOMISSAO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS :

de Tribu-

nal Constitucional, exclusivamente, usado nos Países onde adotamoPar
lamentarismo. Não se justifica acabar com o STF. Pottanto, não

enxe~

Art . A concessão de habeas data se restringirá aos casos de onformaçõp.s quP. não estp. jàm ligados aos problemas de segurança nacio

go a necessidade pelos menos, agora, da criação do Tribunal Constitucional • O Excelso Pretório

já

é

uma

Corte

Constitucional.

nal

JUSTIFICATIVA
AUTO"

tJ

Constituinte

~

Nilson

Gibson

1

"LINAI'lIO/COMlssio/sUICOllussio

I

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

ràNiJ"'O{I' .-

n:nOIJUlTlfICAÇÃO

I!-I
Suprimam-se
jeto
que

os

SUBCOMISSÃO

da

referem-se

a

paragrafos

DOS

33,

DIREITOS E

7DEFENSORIA

~

EMENDA
100126-4

34

t', /f-c

35

e

GARANTIAS

do

Ao Estdao deve-se assegurar o direito de Sigilo de informações que estp.jam voltadas a sua segurança. Assegu rando a outrem, o pleno direito de acesso à informação, enfraque
cerá a capacidade do Estado resguardar dados que poderão afetar
a sua segurança .

""

antepr 2

INDIVIDUAI~

,I

~"

Justificativa
Entendo, que é
DOPOVO"
co,

,

face ao bom e excelente

distribuido

ta

em todas ás

pois

que

o

se erige

M. P.

seja

num órgão

criação do "DEFENSOR

desempenho do Ministério Públi-

Comarcas

do

País

se apresen-

dos poderes do Estado,

equidistante

independente e

Ele

Na verdade, deve-se I

magistratura de pé

corno úma autêntica

pretender

desnecessário a

autônomo

e:

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

. - . - - - - - - - - - - 'U:N.&IUO/COIolIStio!IUaCO/olIIIlÁO'-----------.---,

r:,:r-SUSC--QM-IS-S-A-O-D-O-S-DI-R-E-I-TO-S-E-G-A-R-A-N-n-AS"ÍNÓI·~Ioo~iS--(:-::§-'2-""4'-'--')l..<.:O"---''-'-'--'---...<.!.",-L.:.-=-=---,
Ao anteprojeto seja acrescentado un dísoosí.tãvo,
COOl

a segJinte redação

Art. Nas transgressões disciplinares, prevrstas na legislação especifica das Forças Armadas, não caberá Habeas-Corpus

fJ

,-

-:-

AUTOlt---------------

Constituinte

Nilson

Gibson

EMENDA
100127-2

r."lr-----=------ I " L I N A J l I O / C O N l S S i o / S t l I C O N l l l i o - - - - - - - - - - - ,
[!J Comis s ão da Soberania e dos Direitos e Garant~as do

I

Dê-se
Direitos e

" I
tural,

ao

Garantias

sendo

Art. ( ••. ), ITEM n9 I, do anteprojeto
Individuais

a vida, desde
punidas

por

a
lei

a seguinte

sua

concepção

práticas

dos

redação

e

até
normas

a

morte n,à
abortivas.

JUSTIFICAÇAO
Os militares se encontram sujeitos a regulamentos
disciplinares próprios. Esses regulamnetos não impedem aos militares subordinados o direito de defesa. Ao contrario,lhes a~
seguram o direito de recursos que, obrigatoriamente são apre ciados pp.la hip.rarquia sucessiva, em prazo compatíveis, até o
último escalão de Comando .
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J

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA

~

rltHAIIIO!COUI5SÃo/sOIICOloll!lsio

@&ISSAO DA SOBERANIA E DJS DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEM

100130·2

~ ~MULHER

r.-t-;::-====--::::====:;::-=--:::==
SUBCOMISSAO DOS DIREITOS POLITICOS,OOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS·

T[XTO/.. uSTlfICAIfj,O----~_ _......~~~---'--'-".......~_'__,

r

( ART. l'- §

33,3~

e 033

slm fortalecer o Excelso Pretório, até aumentar o número de Minis
tros . Está prevalecendo uma tradlção de l6D anos de uma corte
que jamais deixou de cumprlr a sua missão de Tribunal nascido p~
ra organizar os direitos individua~s

,35 )
Ao anteprojeto suprima-se os dispositivos referentes
à criação , competência e composição da figura jurídica do "DEfENSOR 00 POVO"
JUSTIFICATIVA
OCNSTITUINTE NILSON GIBSON

A experiência vivida pelos países que adotam a
figura do "Defensor do Povo" nos informa que a figura do órgão '
do Ministério Público supre com grande destaque esse órgão
de
proteção que poderiam flcar com atribuições pera leIas .
O Promotor Público é fiscal da lei, e, ainda
desempenha o papel de defensor público da Constltuição, do siste
ma democratlco e.do lnteresse público

0 r - - - - - - - - - - - - - AUTOJl---------------,
CONSTIUTINTE NILSON GIBSON

ê:

EMENDA

~

PLr.HAJlto/COIolIS,io!suaCO"'luio

100131·1

• MISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MJLHER

=---

T[XTCIJUSTlfICAÇÃO

Art. Cumpre ao Estado garantir a lndependência, a lntegridade territorial, a soberania e o desenvolvimento ,com vistas ao bem comum, à paz social e à harmo
nla lnternaclonal
JUSTIFICATIVA
O Estado é a manifestação do triângulo-terrlti
rio, povo e governo legítimo, efetivo e estável, convém que sua
personalidade jurídlca fique,desde logo, definida no preâmbulo'
da Carta Magna
A Emenda que se oferece constitui, salvo me _
lhor Juizo, um verdadelro estabelcimento de princípios que lnfo!
mam a própria razão de ser do ~stado organizado, pedra angular'
de tudo oq ues se dlsPuser a seguir .

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

,.-.,-

EMENDA

"J,..tNÁl'lIo/eOllISSio!SUllCOW,uio--------_ _,

• MISSAD DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA M'JLHER

100132·9

=-=====:-::-:-:===--:::=::-::-:-=
, SUBCOMISSAO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇDES INTERNACIONAIS
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

I"Lr:N...'"0/COIolISsio/sueCOI,U!lsio

MISSAO DA SOBERANIA E trs DIlETOS E ~IAS DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA
,

100133·7

r . r - - - - - - - - - - - - - - - - n:XTol"uST.'ICAÇio----~
_ _~.......--~_~~___,
SUBCOMISSIlO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS - § 17

Ao anteprojeto seja acrescentado um período no dispositiyo que refere-se a instituição do Juri
- E mantlda a instituição do Juri, com a orga
nização que lhe dp.r a lei, assegurado o sigilo das votações, plenitude da defesa do ~
cusado e a soberania dos vereditos, com os
recursos previstos em Lei, a ele competindo
o julgamento dos crimes dolosos contra
a
vida, a economia popular e o mercado financeiro

_

SUSCDMISSAO DA NACIONALIADOE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACIDNAIS
Ao anteprojeto seja inclui do o seguinte dispositivo

tJ

r-r-r- - - - - - - - -

-r-r--~-~--:--~~

Ao anteprojeto suprima-se os dispositivos referentes
DE
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
à criação , competência e composição do TRIBUNAL

JUSTIFICATIVA
O Plano Cruzado deixou à mostra a inoperânCla da leglslação atual, que coibe os crimes contra a economia'
popular e o mercado financeiro, deixando á solta os especuladores e os incitadores da desobediência civil e desprotegida a s~
ciedade. trazer à competência do Júri o julgamento desses crl _
mes é salutar .

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

Art. Lei ordinarla deverá regulamentar critérios para a
realização de empréstimos, operações,acordos e obriga ções de qualquer natureza com credo~es externos,contral
das ou garantidas pela União, pelos Estados e pelas empresas búolicas e privadas •
PARAGRAFO UNICO - Poderá ser determlnado o reexame,decl~
rada a nulidade e suspensão dos efeitos jurídicos de to
dos os empréstimos, operações, acordos e obrigações I
externos, onerosos ao patrimônlo nacional quando realizados em desacordo com as n~rmas legais ou com os intereses da Nação .

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
O Supremo Tribunal Federal - cúpula do sistema judiciário - , é o órgão que sustenta , rpeserva e garante a Consti tuiçaõ. Nele de~aguam as questões legais mais lmportantes e
de
soluções mais transcedentes. ~ pacífica a assertlva de que o Su de
premo Tribunal federal vem examinando a constltucionalidae
qualquer norma com excelente desempenho e rapidez. Não se conhece
nenhum ~xmepiode bom resultado de Tribunal Constitucional, excl~
sivammente usado nos Países que adotam o regime Parlamentarista .
Nãose justifica acabar ou crlar órgão judicante paralçelo,
mas

A questão da dívida externa brasileira é
sabidamente angustiante e traz inquletação a todos os brasileiros.
Não podemos admitir que os credores. estrangeiros ,tendoe stlmulado a captação, agora, pretendam tomar atitudes de represalias co~
tra o Brasil por que não temos condições de pagar a dívida com sa
criflCloS e a fome do trabalhador.

034
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Constituinte

Nilson

JUSTIFICATIVA

Gibson

EMENDA

1"":1,------=-----:-:-- ,.LENAIl;IO/CCNluio/aUlCO)fISlio - - - - - - - - - - : , - ,
~Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias
do

J

H"mpm

p

da

TEnol,"""'''''o

MulhpT

{;!"rr

/11'. '))r...<

Propugna-se, por intermêdIo desta Emenda, a inclusão

100135·3

no texto aprovado, da expressão lIãs pessoas pobres".

'-----;---'

," I .. ~

A pretensão tem fulcro nos postulados da Justiça Social, porquanto não deve ser dada gratuidade às camadas SOCIais ma1S
aqu1nhoadas f1nanceira e econômicamente, para a obtenção de qualquer
regIstro CiVIl inerente à c1dadania.

SUBCCf4ISSIlO OA NACIONALIDAOE, OA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS
( ART. 30 - ITEM VII )

t

Art.-

da competência

exclusiva

do

Congressn Nacional

Realmente, no elenco dos registros c1vis inerentes ao
exercício da c1dadania incluem-se a obtenção de cédula de identidade, a concessão de passaporte, a exped1cão de inúmeros documentos,
enfim, através da cobrança, pelo Estado ou ~lunicíp10, de uma tarifa

Autorizar e aprovar empréstimos, operações, acordos e
obrigaçãs externas, de qualquer natureza contraidas I
ou

garant1das

trito
de

Federal

e

pelos

controle, os

data

União, pelos Estados, pelo Dis-

administ~ação

sua

seu

pela

do

Municípios, pelas
indireta

quais

Decreto

só

ou

sociedades

vigorarão

Legislativo de sua

a

ou uma taxa, com que custeiam algumas de suas despesas.

entidades

A prevalecer a redação do texto aprovado, estar-se-ia
retirando dos Estados e dos ~lunicípios, uma parte de suas receitas~
e isto prec1samente numa época em que todos eles atrayessam grave
cr1se de recursos, tão extensa e profunda que tem gerado clamores

sob

partir

da

aprovação •

Just1ficativa
A
País

mostra

experiência

como é

recente do endividaMente

externo do

importante esse controle para se evitar o en-

[íJ

c=

dividamento desordenado do País • A redaçao, é a mesma do anteproje-

Deputado Ivo Mainardi

. . , . , - - - - - - - - - - I'LtMAluO/COMluiol.IMICOlllllill

to

consrt í.tiuca.ona L da "Comissão

gente

Afonso

Arinos" , que é bem abran

no sentido de englobar todo e qualquer

ção

de natureza

externa

des

sob o seu controle •

e inclui

a

União

empréstimo ou opera

-e-

Com.da Soberania e dos Dir.e Gar.do Homem e da Mulher

I " : " f - - - - - - - - - - - - - - - - TUTDIJIlIfIrlCol'"ÃO----

r

e entidades ou socí.ed a

CDNSTTUINTE NILSON GIBSON

~ISSIlO DA

"L[N"'1'L10/COLI1"io/SUflCOMI1lSi.O-~-----------,

SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEM E DA

~

~

MULHE~

/tJ!rt"'C)) !l.:~

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

",r.

...

-,

EMENDA

EMENDA
100136-1
"/

~
~

Altere-se a redação do inciso 11, do art1go
, no
anteprojeto da Subcomissão dos Dire1tos e Garantias Individuais,
para:
" ••• são gratuitos, às pessoas pobres, todos os atos necessários ao exercício da CIdadania, 1ncluídos os registros C1V1S"

/

,.,..,

---,

JUSTIFICATIVA

I

SUBCOMISSAO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS - ITEM XL
Ao anteprojeto seja acrescentado

In

dtsoosttãvo

COIII

Propugna-se, por intermédio desta Emenda, a 1nclusão no

a

texto aprovado, da expressão "às pessoas pobres".

seg.Jinte redação :

A pretensão tem fulcro nos postulados da JustIça Social,
porquanto não deve ser dada gratu1dade às camadas sociais mais aqu!
nhoadas f1nance1ra e econômicamente, para a obtenção de qualquer
reg1stro civ11 inerente ã cidadania.

- Lei ordinaria disporá sobre o serviço alternativo,para aqu~
les que, alegando imperativo de consciência, venham a se exímãr .da orbigação do serviço mIlitar

algumas de suas despesas.

A prevalecer"a redação do texto aprovado, estar-se-ia
retirando dos Estados e dos Municípios, urna parte de suas rece1tas,
e isto precisamente numa época em que todos eles atravessam grave
cr1se de recursos, tão extensa e profunda que tem gerado claroores
e preucupações em todos os brasileiros.

f:r-------------Constituinte EtIlO ROSAS

A UTO . -

=,=,~,-

r'LI.ÁJMo/cOIlII.io/aUlc01u••i o - - - - - - - - - - - - ,
e dos Dir. e Gar.do Homem e da Mulher

TUTo/oluSTlrtCAçAo----------------,

__

~---

e Garantias, para-:
•• ,~são gratuitos, às pessoas pobres, todos os atos
necessários ao exercício da cidadania, incluídos os registros C1vis".

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PLI... MCl/COYISSio/.l*COIlI'aia------

,

C. da Sober. e dos Dir. e Gar. do Homem e ~a Mulher

r:'1r---------------- TU T. / .fUSTI' tcAÇi o -

-

-

-

, --

::--:--

-:--

-

-=--=:-::-

--,

Acrescente-se ao anteprojeto elaborado pela Subcomissão dos Direitos e G~rantias Individuais o seguinte:
II~

Altere-se a redação do § 29 do artigo 69, do Anteprojeto da Subcomissão dos D1reitos Políticos, dos Direitos Colet1vos

a

obtenção da cédula de ident1dade, a cones são de passaporte, a expedição de inúmeros documentos, enfim, através da cobrança, pelo Estado ou Mun1cípio, de uma tarifa ou uma taxa, com o que custeiam

A dispensa da obrigatorIedade do serViço militar inicial, para aqueles que venham a alegar imperativo de consciência,
embora, em termos numéricos, possam a vir a se constituir em uma D~
quena parcela, não seria uma medida salutar à integridade naCional,
em termos de seu povo.
Assim, a matéria necessita de regulamenLação especi
fica, na qual, ~e poderia aprovéitar o potencial dessse jovens brasileiros, por meio de convênioscom organismos civis, em prol da integração e desenvolvimento do País .

- Deputado Ivo Mainardi

~ncluem-se

Realmente, no elenco dos registros c2vis,

JUSTIFICATIVA

garantido o dire:l.to à vida desde a cQIlcepção ll

JUS T I F I C A cn O
A boa doutrina cr:l.stã defende o principio de que
desde o ato da concepção já existe vida •
No Oriente, de igual maneira, tanto na China qUa~
to-no Japão, a despeito de regimes políticos, econ&micos e filos6fi -

(_ Comissão da Soberania e dosDireitos e Garantias doHomeme da Mulher

cos

d~stintos,

ambos os países admitem que a vida se dv com a concep-

ção.

Se ta~ ocorre, a vida tem que ser preservada.

Assim sendo, a doutrina espíri~a crist~, fund~ outros princípios, na reencarnação, tem por obrit
mentando- se, den re
,
í
'd em tbdos oseus estagios. Da a presente proposa ão proteger- a va a
, '
g ç
1 11 Bncontro Nacional Sobre o Especto ~oc~al'
da
ta recomendada pe o
Doutrina Espírita. que adotamos.

Em outro contexto, não se pode negar à hlstórla de um País,
o seu passado. Em outras épocas, tal matérJ.a foi sempre tratada com
benevolência, de modo que os beneficios fossem concedidos a todos
os pun1dos por motivação polit1ca.
Os punidos no periodo previsto no caput do art. 54 já foram
benef~c1ados por leis de amparo e de cunho social abrangente.

I i l , - - - - - - - - - - - - - - &UTOII------[Constitu~nte NILSON GIBSON
_ - - - - - - - - - - - - - AUTOft---------------,
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Corru.s s ao da

em

ROSAS

EMENDA

Soberati.iã"l~c°c!o~o/~rresl'lõse G"ãrántlasdDHõ

da Mulher

100142-6

-

TtJllTO/.,lUSl'lIICAÇ.,O

• COr.:. da SOE.
_ - - - - - - - - - - - - - - - - T[XTO/JuSTlnç..

çio_--..!J.!W.-.W:...:J.l1i..:..L--=:...::...L!"--".L"-'-,

Acrescante-s e ao texto do anteprojeto el~~orado pela

Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais
dê-se ao inc1so VIII do Art. referente aos direitos e garantias in
divJ.duaJ.s, o seguinte texto:

t os e Gar?ntias IndivJ.duaJ.s. o secuinte:
Subcor.:J.ssão aos DJ.reJ.
"Art.- A Const~ tuição asse~ura 80S brnsileiros e aos
e~tran~e1ros

•
rentes a

- 'en~es -no -Faía a inviolabJ.lid~de dos direJ.tos in~

reS1U

-a •
Vl a, a

tes te.cI"OS:

"VIII - o conhecJ.mento das informações e referênc1as pe~
soa1s, : d~ fim a que eles se destinam, reg1stradas por
entidades públicas ou particulares, ressalvadas aquelas
voltadas às informaçõ~s m~lltares e às vinculadas
a
segurança do Estado, conforme estabelecido em lei ord~

~

l1be~~o~e
.~

.. - ,

8 seeurança e 2

pro~r1edaüe nos ceGU1E

Farégrefo.- A 2nstru~ão crl~ncl será co~trGaltórla,

nárJ.a."

salvo Qu~nco aercv~r a situação ~o réu,

01E3rvnda a lei nnter1or,
vedato rrocedJ.~ento inquJ.8J.torial e=- qualquer
- d nde de polícia JUdlci::írJ.a."
çno ou a t J.VJ.

JUSTIFICAÇÃO

lnst~ncla, ~urlsdl

o texto constante do anteproJeto é J.nd~scrJ.minatór~o. As
informações voltadas aos assuntos m111tares, bem como à segurança
do Estado devem estar resguardadas.
Tal resolução não se contrapõe ao espir~to que se
quer
dar ao texto const1tucional, porêm resguarda o Estado de fornecer
informações que possam vir a afetar a sua segurança.

JUS T I F I C A ç ~ O

V1.SC

tornar

o acréscJ.mo d~ vadação do proceiJ.r.ento J.nqu~E~tor~al
su1~:Jtantiva a f;'srant1.8 dada pelo Zstcc10 aos dir~l tos ~

dJ.va duaa s , !,err,~ tindo ao cidadão da "persecutJ.o _crJ.T:lJ.nJ.s
con a

II

contar

efet~~a part~ci~a,ão de seu defensor- contr~taào, datJ.vo ou

~embro da defensorJ.a ~Jbllcn- desde o nonento i~cinl do procedi wento apuratório, condlção~ essenc1al ao exercício do ~ais nm~lo

dl

rei to de defesa, tal co~o ocorre nas denocracias modernas.
Constituinte

NILSON GIBSON

EMENDA
100143·4

.-:>

TEXTOIJUSTII"ICAÇÃO-----------------,

l!J
~

-=-c~

..U 1'OIt----------------,

tJ Constituinte NILSON GIBSON

EMENDA

100141-8
~

- - _ -_ _- - - - T E X T O / J U S T I F I c : A Ç Ã l J - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Ao anteprojeto dos Direitos Politicos, dos Direitos Coletivos e Garantias, seja suprimida das Disposições Trans1tórias a matéria relativa a ANISTIA, tratada no Art. 54 e seus Paragráfos.
JUSTIFICAÇAO
A Constitpinção Federal, Lei Magna de uma Nação, visa assegurar aos seus cidadãos e poderes constituídos normas de procedimen-

tos que podem ser traduzidos, de maneira simplista, em direitos e d~
veres de caráter duradouro e permanente.
Espera-se que uma constituição seJa a mais abrangente possi
vel, alcançando todos os segmentos da sociedade de um Pais
e não,
apenas, a um determinado. Bem como, se espera que se perenize
no
tempo, corno forma de assegurar a constitui cão de uma sociedade, real
mente, democrátJ.ca.
A Constituição deve espelhar os anseios do povo e não de um
grupo de pessoas. Deve ser escr1ta de forma livre, sem pressões de
grupos e sem idéias revanchistas, para que bem possa expressar o de~
tino a ser dado à Nação.

Ao Art. 28, referente ao Capítulo "DOS DIREITOS COLETIVOS", dê-se a
seguinte redação: (Anteprojeto da Subcom1ssão dos D1reitos Politi cos, dos Direitos Coletivos e Garantias)
"Art. 28 - t assegurado o direito de manifestação coletiva
em defesa de seus interesses, incl~ída a paralisação
do
trabalho, nos termos previstos na lei."

JUSTIFICAÇÂO

As Leis e Regulamentos a que se subordinam os
militares
das Forças Armadas e das Forças Auxiliares não preveern
manifest~
ções e paralisações.
A permissão para esses atos seria extremamente
prejud!
cial à disciplina da Força, em qualquer nivel, bem como à
consecu
ção da manutenção dos direitos individuais e colet~vos que se
pr~
tende atribuJ.r.
Assim, assegura-se às demais categorias profiss10na1s o do!.
reito pretendido, excetuando
os militares que deverão estar su~
metidos a suas Leis e Regulamentos, cuja eficiência e validade têm
sido comprovada ao longo dos tempos.
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Constituinte

.NILSON GIBSON

pu

EMENDA

Constituinte

NILSON GIBSON

EMENDA
100146-9

100144-2

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

r-'1
TElCTO/JUUlfICAÇ;,O-------

TElCTO/JU'l'tI'ICAÇÃO

_

..,

Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos polítlCOS, dos Direltos
Coletivos e Garantias,

Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Dlr€itos
Coletivos e Garantias,
dê-se ao art. 49 e seu Parágrafo Onlco, a seguinte redação:

dê-se ao lnC1SO V, Parágrafo único do art. 33, a segulnte redação:

"Art. 49 - O servidor píib l.i.co civil não é obn.gado a

"V - Conceder-se-á "habeas data" que assegure o

CUm

prir ordens superiores que impliquem em vlolações dos

d~

rei tos fundamentais da pessoa humana e dos preceitos

da

conhec:,:

mento das lnformações e referênclas subtraídas na
da lei. 11 •

forma

JUSTIFICAÇÃO

Constituição.
Parágrafo Onlco - o servidor público clvil que, ao
prir ordens superiores indevlda, praticar crime

cum

Informações de natureza milltar e as voltadas ã segurança

contra
do

os direitos humanos ou violar a Constltuição, responderá
por seus atos, na forma da leJ...
lI

E~tado

devem ser preservadas.
Da maneJ.ra como se apresenta o texto do anteproJeto, é v~

go e extremamente abrangente, podendo vir a englobar aquelas infor

JUSTIFICAÇÃO
A retlrada qo servidor público mllitar deve-se ao

mações que, do domínio público, poderiam vir a comprometer a

seg~

rança do Estado.
Lei ordinária poderia vir a delim~tar a abrangêncla

do

acesso ã informação, sem comprometer o espírito que se pretende na

fato

Constituição.

de se pretender manter a espinha dorsal da estrutura mllitar, mani
festa na hierarquia e na discipllna.
O~hefe Militar, por princíplo,

é sempre o rsponsável

las ordens emanadas. O subordinado, por sua vez, possui melSO

p~

pa

ra, sem quebra dos principios basllares - hierarqula e dlsclpllna-

Constltuinte

argumentar.
Assim, se englobar o servidor público milltar no texto em
questão, é atentar contra a ordem e a segurança das

institulções

NILSON GIBSON

EMENDA
100147·7

ornrsSãoc1aSOJ5erã\!;r~/C&""lt8~U~i~~~tOSeGarãnfiãs 00Homem e da ~Iulher
r:-r---..ÇÀO-

___,

T~IlTO/JU$'tlflC

militares.

Ao anteproJeto da Subcomissão dos Direitos Políticos,

dos

Direitos Coletivos e GarantJ.as,

dê-se ao Parágrafo 19 do Art. 27 a seguinte redação:
,,§ 19 - E: vedada a existênclp. de contas slgllosas nos

neg§.

C10S públi~os, com exceção dos assuntos relativos à defesa

Constituinte
e-r-r

---=_-:--::-:-_

NILSON GIBSON

JlLEHA"IO/CONluio/luacou...i o - - - : - - - , - , - - - - : - - - - - .

• Comissão da Soberanla e dos Direltos e Garantias do
•.omem e __ a

!J

u

do Estado e ã preservação da soberanla naclonal, os
terão a conven~êncJ.a de sigl.lo determJ.nada por lel.

EMEf\IDA

JUSTIFICAÇÃO

100145-1

er

A socledade brasllelra exige, co~o direito fundamental

Ao Art. 39 do Ante~rojeto da Subcomissão dos Direltos polítlCOS,
dos Dlreltos Coletlvos e Sarantias, dê-se a seguinte redação:
"Art. 39 -

qualS
1I

lnformação, a absoluta transparêncla dos orçamentos e de sua
de manipulação, entretanto, face a constante presença de

interesses

conflitantes com o seu bem-estar e progresso, a necessidade do

~

ã

forma
sigi

lo pode signiflcar uma importante Medida de proteção, cabendo ao Co~

assegurado a todos o direito de manifestação coletiva em defesa de seus ~nteresses,i~

gresso Nacional, através de suas comJ.ssões específicas, a

cluída a paralisação do trabalho de qualquer

ção sobre a adoção de tal medida.

consl.der~

categoria, excetuados os ~ervldores pUblicos
C1V1S, os mi11tares e os empregados em at1v1

dades definidas corno essencials".

pu

SENADOR ALFREDO CAMPOS

JUSTIFICAÇ1\.O

EMENDA
100148-5

con sent.ax que integrantes das Forças Armadas possam se rnanJ.festar colet2varnente, lncluslve com parallsação do trabalho, ê J..r de
encontro ã sua base instituclonal, assentada na hierarqula e disClplina.
A permissividade de manlfestação coletiva e parallsação do trabalho aos servldores da União e aos que mantêm serviços essencials
val de encontro ao espírlto da própria vida democrátlca, bem
dos Regulamentos que regem a vlda desses integrantes.

como

r ; ; - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUITIFIC,t,çio

--,

Dê-se ao item II do art. 30 do anteproJeto "Da Nacionalld~
de da Soberanla e das Relações Internaciona~s" a segulnte redaçã';:
"Art. 30
II
Resolver sobre os tratados e compromissos
ternacionais, negoclados pelo Chefe de Estado;

in-

JUSTIFICAÇ1\.o
A presente Emenda tem por escopo suprlmir a parte

flnal

do ltem II do art. 30 que faz ressalva no tocante à autorização g~
nérica, por lei.

I - Comissãoda Soberania e dos Direitose Garantias do Homeme da Mulher

Fundamentamos esta rned2da no fato de que o Congresso
c~onal

deve resolver sobre cada tratado ou

comprom~sso

Na-

JUS T I F I C A ç Ã O

~nternac~o

na l .

Nesse mesmo sent~do Já oferecemos Emendas
VIII do art. 26 e ao art. 28.

ao>~tenh

VI

• 037

Concor~amo~ que ~ serv~ço cla~s~ficatór~o para cinema ,
teatro e "shows: e.v~avel, Ja que a,freqUencia a ta~s locais depende do l~vre arb~tr~o de cada um, ate mesmo porque ha o pagamento do

e

~ngresso.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ "Lf:HAIIIIO/cOlolIUio/IUICOIUllio----------

ê§OMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MULHER

Com o rád~o e a telev~são, veículos que penetram em nossos lares independente d~ con~role da programação pelo usuár~o, deve haver m~~or igo~. As ~missoe~ que ,possam prom~ver a,desagregação
faffi~l~ar; ~nduz~r a v~olenc~a, as praticas contrarias a moral e aos
costumes e ao uso de drogas devem ser eliminadas. A soc~edade bras'
le~ra não poderá ficar à mercê de grupos minor~tários que tentam i;
pingir usos e costumes reJe~tados pela,maior~a da população, que 1
sabidamente conservadora no que tange a moralidade.

EMENDA
100149-3

CDNSTITU~E FARABULI~

da

JUNIOR

Dê-se ao § 59 do art. 30 do anteproJeto "Da Nacional~dade,
e das Relações Internac~onais" a seguinte redação:

Soberan~a

"Art. 30
§ 59 -' ~ vedado ao Congresso Nacional conceder antec~
pada e genér~ca aprovação a qua~sguer tratados e comprom~ssos ~nteE
nac10naís ou autorização para futuros comprorn1ssos a serem assum1dos pelos õrgãos ou ent~dades da Adm~n~stração Pública".

a todos os tratados e

com-

promissos 1nternaC10na1s, por necess1dade de coerência lóg1ca

do

pro~b~ção

rc

DEPUTADO ENOC VIEIRA
I'l.lNAJlIO/CO"U51lÃO/IU.CO.,ISSÃO

OM. DA SOBERANIA E DOS OIR.E GAR.OD HOMEM E DA

deve ser

estend~da

I
MULHER l
6'1.0 r

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

I.!.J

JUSTIFICAÇl\O
A

,

rJ.o(; 17'''''

EMENDA
100152-3
/..'1 l:1.1l

í

Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão dos
Direitos
Políticos e dos Direitos Coletivos e Garantias,
os Arts. 9º e
10º e seus respectivos Parágrafos.

texto.
Por outro lado, entendemos ser necessár~o acrescentar-se a

expressão "ou
ta.

ent~dades",

v~sando

a abranger a

Adm~n~stração

t!J

FARA:BULINI JúNIOR
r o - r - - - - - - - - - P'Lf:HA'iIlo/eOllllssÃo/.UICOIU"io-t"lCOJLIS. DA SOBERANIA E DOS DIR.DO HOUEM E DA llULHER

,.,.,.------------

EMENDA

_

JUSTIFICATIVA

Ind~re

Os direitos e as garantias constitucionais
sempre foram apreciadas e julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, a mais alta Côrte do País, que tem se conduzido como
foro
de decisões sábias e coerentes, tradicionalmente aceitas
pelo
povo brasileiro que ali buscam a efetivação dos seus
anseios e
tradições comportamentais, prevalecendo assim a soberania
pop.!:!.
lar.

EMENDA
100150-7

çio,_--------------__,

A criação de um novo Tribunal, com atribui_
ções praticamente semelhantes, provocaria uma superposição de
poderes, dificultando, ainda mais, a ação da Jus'tiça.

TEXTO/~U5TIFIC...

S UP RE S S I VA

Suprimir integralmente o"Art. 42 ", do Anteprojeto
da SUBCOllISSÃO DOS DIREITOS PDLtTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS.

A parelhar o Poder Judiciário de instrumen_
tos mal.S eficazes, seria, talvez, a solução mais indicada para
o ordenamento jurídico dos problemas sociais.

JUS T I F I C A ç X O
A refer~da matéria já está discipl~nada no Antepro
jeto da Subcomissão dos Direitos e Garant~as Individuais em cap{t~
los espec~ficos do assunto.
CONSTITUINTE FARABULINI JUNIOR

l:

I

EMENDA

~COM. DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.OO HOMEM E DA MULHER J

100153-1

1('orrJ'rl'.)}).9l

&lIvf:/~ f

I'l.lHA"IO/CO"ISIÃO/IUICOMIlIÃO

~

l:

FARA:BULINI JúNIOR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ f'LlHAIIIIO/cOlollUÃo/IUICOllll ••i o - - - - - - - - - -

tJCOllIS.DJ. SOBERANIA E DOS DIR.DO HOllEll E DA lIDLHER
...".

"-

DA NOVA REOAÇ~O AO ART. 14 00 ANTEPROJETO DA SUBCOMISS~O DOS OI
REITOS POL1TICOS E DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS:
S~O

INELEG1VEIS OS INALISTAVEIS

E

JUSTIFICATIVA
--,

EMENDA
SUBSTITUA-SE A REDAÇXO DO ITEM "X", DO RELATÓRIO DA SUBCQ
MISSÃO DDS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.

x - a livre manifestação do pensamento, vedada na forma

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

ART. 14 OS MENORES OE DEZOITO ANOS.

EMENDA
100151-5

TEXTO/JUST1FICAÇio

da lei o anonimato; é livre a manifestação de convicções
pol{tieas.e filosóficas. Haverá serv~ço público classif1
catório, na forma da lei, para teatro, cinema eAespetác~
los de diversões públicas. Aos programas radiofonicos,t~
lev~sivos e publicidade serão proibidas as exibições atea
tatórias ao pudor, que induzam à prática de violência,uso
de substância entorpecente ou contrárias à moral e aos co~
tun.es.

AUTOJl

DEPUTADO ENDC VIEIRA

Para a elegibilidade, são requisitos indispen
sáveis: o alistamento eleitoral e a maioridade de dezoito anos,
propostos pelo anteprojeto.

-

O analfabeto, excluído do art. 14, deve
ser
incluído entre os inalistáveis, conforme emenda proposta para o
§ 2Q do Art. 11. do anteprojeto. A experiência nO pleitq
de
1986, onde a participação do analfabeto foi grandemente onerosa
e prejudicial, nos aconselha a dispensar a participação do analfabeto nos próximos pleitos eleitorais, ?9 tempo em que o Governo deve assumir a responsabilidade pela alfabetização de
todos
os brasileiros.

038
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DEPUTADO ENoC VIEIRA

equilíbrio das forças políticas, já experimentado em outras Nações cujos Partidos são tradicionalmente fortes e atuantes.

EMENDA

r : - r - - - - - - - - - I'I.UAIlIO/cOWlulo/sua'coMIIIÃO----------..,
~CoM. DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.Do HOMEM E DA MULHER J
~ -Qr! JJr.l71Y\

100154·0

O precedente da não filiação partidária
ria por demais perigoso, resultando em graves prejuízos
Partidos Políticos, que continuariam ainda mais distantes
consolidação almejada.

UI/UI8-1

Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão d~s Direitos
Políticos e dos Direitos Coletivos e Garantias o § 5º do Art.
11.

seaos
da

JUSTIFICATIVA
DEPUTADO ENoC VIEIRA
A regra do § 52 do art. 11 é inovadora no direito e na tradição brasileira. Nunca o direito do voto e
a
elegibilidade foram prerrogativas de estrangeiros.

,..,,-

I'LUlAIlIO/COMISSio/.IaCOM1.IÃO-------------,

DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.Do HOMEM
TE:XTO/,JUSTlflC...çio

r:T

O simples fato do estrangeiro residir no País
há mais de cinco anos e exercer atividade produtiva não lhe de
ve ser facultado o direito de votar e de ser votado, mesmo na
circunscrição territorial onde resida.

4';Q:J.ll==~='_L=.LJ.'_"'e,

Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
Políticos e dos Direitos Coletivos e Garantias o seu Art. 20.
JUSTIFICATIVA

O direito de votar e ser votado é
privativo
do brasileiro e nunca do estrangeiro, salvo se, em tratado internacional, o País do estrangeiro der igual tratamento ao bra
sileiro residente em seu território.

tJ DEPUTADO ENoC VIEIRA
rt
I!J

AUTO"

]

I"l.lHAIUo/cONISSio/lUICOllllllio

oM. DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.Do HOMEM E DA MULHER
fi1 orpt,,>,.>1
TEltTO/JUSTlfICAÇÃO

Os membros do Congresso Nacional são eleitos
pelo povo e devem, consequentemente, agir em consonância
com
sua vontade. Pressupõe-se, pois, que as ações do parlamentar,
que importem na aprovação de emenda constitucional estão dentro dos limites da delegação popular.
Salvo as emendas que resultem em mudança do
regime, forma de governo ou que alterem substancialmente
os
princípios consagrados nesta Constituição sobre garantias e di
rei tos individuais não devem ser realizados referendos popul~
res para sua ratificação.

EMENDA

100155-8
UI

I Ub 16 t-

A realização de referendo popular para qualquer tipo de emenda aprovada pela maioria absoluta do congre~
so levará o País a dispender recursos que seriam melhor aplic~
dos em benefício da própria nação.

DA NOVA REDAÇAo AO § 2º DO ART. 17 00 'ANTEPROJETO DA SUBCoMISSAo
DOS DIREITOS PoLITICoS E DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS:
§ 2º - SAo IGUALMENTE INELEGIVEIS, NO TERRITO
RIO DE JURISDIÇAo DO TITULAR, O CONJUGE E OS PARENTES CoNSANGOINEoS OU AFINS, AT~ O TERCEIRO GRAU OU POR ADOÇA0, DO PRESIDENTE
DA REPlJBLICA, DE ~OV~RNAOoR DE ESTADO, DO DISTRITO FEDERAL DU DE
DENTRO
TERRITORIo E DE PREFEITO OU DE QUEM OS HAJA SUBSTITUIDo
DE 9 (MESES) ANTERIORES AO PLEITO.

JUSTIFICATIVA
A inelegibilidade aqui pretendida justifica-se
face ao tráfico de influência que há muito se verifica, constituindo-se prática comum dos que t~m'se aproveitado do Poder de modo
inescrupuloso em benefício próprio ou de outrem.
de
Daí a necessidade de instituir-se o prazo
9 (nove) meses como período mínimo) como determinado neste parágr~
fo.

t:
,..,,-

DEPUTADO ENoC VIEIRA
J'I..ENÁluo/cOMI'do/IUICO".SlÃO----------,

COM. DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.Do HOMEM E DA

1=1
DI/ 06 &1

Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
Políticos e dos Direitos Coletivos e Garantias os
seguintes
ARTIGOS e seus respectivos PARAGRAFoS e INCISOS:
ARTS. 44, 45, 46 e 47 e letra "h do

artigo

41.

tJ

DEPUTADO ENoC VIEIRA

EMENDA

r ; - r - - - - - - - - - PLlNÂIlIO/COWISSio/sUltolilr. .i o - - - - - - - - - - . . ,
~CoM. DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.Do HOMEM E DA MULHER I
~"N ~,,".1/1r-n

100156-6
UI 1 Ubl • t

'-"

Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
Políticos e dos Direitos Coletivos e Garantias o inciso 111 do
Art. 13.
JUSTIFICATIVA
A filiação partidária deverá ser a condição
precípua da elegibilidade, sem a qual os Partidos Políticos sucumbiriam e não alcançariam o tão desejado fortalecimento
de
um
que tanto se recente nosso País e para que haja, também,

JUSTIFICATIVA
A figura do Defensor do Povo prevista
nos
Artigos suprimidos por esta emenda não deve prosperar. As atr!
buições previstas podem ser exercidas pelo Ministério Público
federal e estadual.
Absurda é a idéia de o Defensor do Povo ser
eleito pelo Congresso Nacional e gozar das " mesmas prerrogati
vas e imunidades atribuídas aos Parlamentares.".
O Ministério Público é o Orgão
apropriado
para defender a sociedade e, consequentemente, o cidadão, ind!
vidualmente.

I • Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da-Mulher
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AUTOIl

)

DEPUTADO ENOC VIEIRA

rt° M.
~

Pl.I:NA'''O/COIllssio/IUICOIllISSio

DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.DO HOMEM E DA MULHER
iJ 9
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

I

e 039

JUSTIFICATIVA
EME1'lDA
100159·1
01/ c-",/n

DA NOVA REDAÇ1\O AO PARAGRAFO ONICO DO ART. 16 DO ANTEPROJETO DA
SUBCDMISS1\O DOS DIREITOS POL!TICOS E DOS DIREITOS COLETIVOS
~
GARANTIAS:
PARAGRAFO ONICO - PARA CONCORREREM A OUTROS
CARGOS, O PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE DA REPOBLICA, GOVERNADORES E VICE-GOVERNADORES DE ESTADOS E PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DEVEM RENUNCIAR 1 (UM) ANO ANTES DO PLEITO.

A ação inescrupulosa de alguns dirigentes
tem
permitido que as instituições e os órgãos ligados à administração
pública direta e indireta sirvam de instrumentos propiciadores de
benefícios de ordem pessoal ou de terceiros, objetivando lucros p~
líticos que resultam na escalada dos cargos el~tivos.
Posto isto, torna-se plenamente justificável os
prazos inseridos neste artigo.

JUSTIFICATIVA
A desincompatibilização pelo prazo de 1 (um)
ano antes do pleito eleitoral é na realidade o tempo mínimo indicado para que o postulante aos cargos eletivos não façam uso
da máquina administrativa em seu benefício pessoal, como se tem
verificado na prática com a elevação dos gastos públicos nos p~
riodos pré-eleitorais.

e:

AUTOII

l

DEPUTADO ENOC VIEIRA
'L.IENAIlIO/CONI,sio/IUleOIll.uio

f!JCOM. DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.DO HOMEM E DA MULHER J
~

Tf.XTO/olUST1FlCAÇÃO

RorrÍJt,111f'f\
e-

tJ DEPUTADO ENOC VIEIRA
r : - r - - - - - - - - - Pl.EHA'''o/cONIUio/IUICO.uhio---------~OM.DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.DO HOMEM E DA MULHER

~
~
cc '6':/
01

DA NOVA REDAÇl10 AO § 2º DO ART. 11 DO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSI10
DOS DIREITOS POLITICOS E DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS:
§ 2º - NI1D PODEM ALISTAR-SE OS QUE NI10 SAIBAM
EXPRIMIR-SE EM IDIOMA NACIONAL, OS QUE ESTEJAM PRIVADOS DOS DIREITOS POL!TICOS E OS ANALFABETOS.

EMENDA
100n60-4

ot /ct. /e" =I

DA NOVA REDAÇM AO § 12 DO ART. 11 DO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSM
DOS DIREITOS POL!TICOS E DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS:
§ lI! - O ALISTAMENTO E O VOTO SI10 FACULTATI VOS PARA TODOS OS BRASILEIROS DE AMBOS OS SEXOS.

JUSTIFICATIVA
O direito do voto deve ser assegurado a todo
brasileiro alfabetizado, maior de dezesseis anos e em pleno gozo
de seus direitos políticos. Não pode, no entanto, esse
direito
ser transformado em dever.
O regime democrático asse~ura ao cidadão o di
reito de optar, livremente, por tornar-se ou não eleitor. O contrário disto seria violentar a vontade desse cidadão, fato
que
contrariaria o espiríto e a letra desta Constituição.
Não confundir direito com dever para um assun
to considerado fôro íntimo do indivíduo.

JUSTIFICATIVA
Além dos que não tenham dõmínio do idioma nacional e daqueles que estejam privados dos direitos políticos,os
analfabetos também não deverão alistar-se, visto a experiência
negativa da participação dos mesmos no último pleito eleitoral,
que resultou numa expressiva quan~idade de votos nulos e
brancos, os quais, em alguns Estados da Federação,foram
superiores
aos válidos. Por outro lado, os gast~s com o alistamento e
a
manutenção dos analfabetos até a manifestação do voto, foram ba~
tante cons~deráveE, o que justifica a não continuação dos mesmos
como eleitores.

CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA

r . T - - - - - - - - - PLUAlllO/cOIol.Slio/lulcoMlnio------------,
COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO Hg
n ..

~

EMENDA
100163-9

....

TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO-----------------,

Acrescente-se o seguínte inciso:
liA lei garantira ao

c.idadão participar de quaisquer entre

t en Iraen t o s que caracterizem perda ou ganho de qualquer natureza.
,.-

I:J

..,.,

&UTO

---,

DEPUTADO ENOC VIEIRA
I'LINÂlll0/cOIU••i o f l U . C O M I I l Ã O - - - - - - - - - - ,

DA SOBERANIA E DOS DIR.E

~AR.

DO HOMEM

~I
~
OI /Ob/9,:J

JUSTIFICATIVA
A emenda visa a garantir ao cidadão o dir~ito pleno de p~
der participar de entretenimentos que caracterizem perda ou
de qualquer natureza, fato este que, na atualidade, não

Dá nova redação ao Art. 17 do Anteprojeto da Subcomissão
dos Direitos Políticos e dos Direitús Coletivos e Garantias:
Art. 17 - São ineleqíveis: o ocupante,- titular
ou interino de cargo, emprego ou função, cujo exercício possa influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimid~
de das eleições, ~alvo se se afastar definitivamente, de um ou de
outro, no prazo estabelecido em lei, estipulados desde já os
seguintes: Ministro de Estado e Secretário-Geral de Ministério; Secretário de Estado e Secretário-Geral; Presidente, Secretário - Ge
ral, Secretário, Superintendente e Diretor de Orgãos da Administr~
ção Pública Direta ou Indireta, incluídas as Fundações instituídas
pelo Poder Público - 9 (nove) meses, reduzidos a 6 (seis)
~eses,
-quando ~andi~ato a cargo municipal.

11

levando assim seria restri~ão

ganho

aconteçe,

ã libeTdade do cidadão a&ir como

lhe

pareça mais conveniente.

,l: Constituinte ELIEL

RODRIGUES

=---------------Tt:XTO/JUSTlfICAÇÃO--------

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber, no texto de Anteprojeto Constituoional, elaborado
pela Subcomissão dos Direi tos Poli ticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, o
seguinte dispositivo:

--,
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Art ..... - São considerados bens inalienáveis e, como tal, imprescindíveis ao bem-estar da nação, ao seu progresso e à segurança coletiva, e
assim
preservados, os valores morais, éticos, espirituais e o equilíbrio ecológico

f:J

Constituinte ELIEL RODRIGUES
PLINMIIO/co"I5SÃo/IUICONlssio

~

~i?§AO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

--,

f-I()61

E DA

~
~

JUSTIFICAÇAo
EMENDA
Visa a presente emenda assegurar à nação valores que, preservados,
lhe permitirão progresso e segurança coletiva.

Acrescente-se, no § 3º, do Art 11 do Anteprojeto Constitucional, elaborado
pela Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias,
o
dispositivo abaixo, de modo a assegurar a seguinte redação ao citado parágrafo:

Sendo o homem dependente do meio ambiente e das circunstâncias
que o cercam, é imprescindível atentar para a necessidade desses valores, para
um perfeito equilíbrio da natureza, tanto humana como terrena.

f!J

'CoDstjÍ!dote fi TE!

RnnRIGIIES

f!J m'~SIIO DA SOBERANIA Ê'oos/DiR~I~ÕScoE'''GAAANTIAS

§ 3º - O suf r:ágio popular é universal e direto, e o voto secreto e proporcional, nas eleições para cargos legislativos e executivos. Para esse f im
as
mesas receptoras disporão de cabines indevassáveis, apropriadas! de modo a asseg.':!.
rar a privacidade e tranquilidade de cada eleitor! no momento do voto.

EMENDA
DO I-G'EM E DA

JUSTIFICAÇAO

100165-5
A experiência tem demonstrado que vem se tornando uma prática, a falta de
privacidade no ronento do voto. As eleições passadas comprovam o f ato.
As. antigas cabines, feitas de peças de madeira e pano - que permitiam
ao
eleitor pudesse tranqlJilamente nela fazer sua opção cívica - têm sido substituídas por um simples anteparro de papelão, colocados sobre uma pequena mesa,
que fica devassada aos olhos de todos os circunstantes, obrigando o eleitor a
um certo constrangimento.

TUTO/~u.TI'IC...Ç ; , O - - - - - - - - - - - - - - - - _ ,

r:"f

ADITIVA

EIoENDA SUPRESSIVA-ADITIVA
AItere-se a redação do inciso X, do único artigo do Anteprojeto
Constitucional, elaborado pela Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais,
suprimindo-se as partes finais do mesmo, que passará a ter a seguinte redação:

-

Aliem-se a isso, os problemas que enf rentam os leitores semi-analf abetos
que, muitas vezes, trazem de casa seu modelo já orientado para a votação, não
podendo utilizá-lo por uma natural inibição.

Art - ...

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

X - a livre manifesta;ã:J do pensamento, vedado, na forma da lei. o anonimato; é livre a manifestação de convicções políticas e filosóficas; nas diversões! publicações e espetáculos públicos não serão permitidas exterioriza ções nocivas à formação do menor ou gUf desrespeitem os valores familiares! r~
ligiosos e éticos, e aos bons costumes .

JUSTIFICAÇAD
Atendendo apelo de entidades religiosas nacionais, desejamos ver inserido, na nova Constituição, um dispositivo expresso em que seja assegurada a defesa básica dos valores morais e espirituais da família e da sociedade.

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

tJ

Deputado AMARAL NETTO

r;'T----------------TEXTO!,TUllTlfICAÇÃO------------------,

E inegável o fato de que tem havido sistemática solapação desses princi
pios salutares, nestes últimos tempos.
Indo além da supressão da censura política prevista no § 8º, do Art 153,
da Constituição vigente, o propósito materialista deseja que a livre expressão
do pensamento seja tal que lhe permita invadir a privacidade desses valores b.§l
sicos ao caráter e à personalidade de cada ser humano, em seus aspectos moral
e espiritual.
Já não bastasse a exibição nociva de filmes e literatura pornográf icas,
desejam, tais postulantes, denegrir a imagem religiosa, encenando peças te.§.
trais COOlO "TELEDELt-1" e "O Pastor e o Pai de Santo", menosprezando as entidades cristãs que, de modo tão benéfico, contribuem para 11 integridade cívica
de nosso povo.
Estão, assim, infringindo o texto constitucional, agindo à sua revelia,
colocando-se contra ele e, isso, infelizmente, pelo afrouxamento do legítimo
dever das autoridades competentes em coibirem tal prática.
Democracia não é sinônimo de que tudo é permitido, de que a liberdade
não tem
limites, e que todos têm o direito de f azerem tudo o que bem quiserem.
A liberdade de cada tm termina onde começa a de outrem.
E claro que se a Constituição ressalva expressamente a censura "quanto
a diversões e espetáculos públicos" e declara, ta11tJém, que não são toleradas,
entre outras, as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons
costumes, como conciliar, pelo antagonismo de suas naturezas, a censura ( que
def ende os interesses dessa moral) com a def esa da liberdade de expressão, a~
sim tão generalizada e permissiva?
Para onde iremos, que rumos tomará a humanidade, se não houver um justo
controle dessas coisas?
Achamos, ainda, que o zelo por esses princípios saiutares, dos quais a
censura é um de seus instrumentos, representa o anseio da maioria do povo br.§. sileiro.
.
.
Quando a própria nação está engajada em um mutirão contra a víclêncía, c.e.
mo deixar que esta seja estimulada pelos meios de c~TlJnicação tão inf luentes,

Incluam-se, onde couber, os seguintes dispositivos:
"Art.
§
Ndo haverá pena de morte, prisão perpétua, de
banimento ou de confisco, salvo quanto à pena de morte, nas hipóteses de lei militar, em tempo de guerra externa, de assalto,roubo, s~
qUestro e estupro, seguidos de morte. A lei assegurará ao acusado a
mais ampla defesa, atribuindo efeito suspensivo aos recursos interpostos para as instâncias ordinárias e extraordinárias e áo
pedido
de indulto feito às autoridades competentes.
§
A instituição da pena de morte,nos casos previstos no parágrafo anterior, será submetida a plebiscito, dentro de
120 (cento e vinte) dias da promulgação~sta Constituição."

JUS T I F I C A ç

õ
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Reapresento, perante esta Comissão Temática, minha sugestão de instituição da pena de morte no Brasil, nos casos específi
cos de estupro, assalto e seqUestro, seguidos de morte, rejeitada p~
la Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais.
De acordo com "O Globo", de 31 de maio de 1987, página
lO, o brasileiro apóia a pena de morte e é contra a tortura. O insti
tuto Gallup de Opinião Pública ouviu 1.349 pessoas, maiores
de 18
anos, sendo 671 homens e 678 mulheres, 741 na grande São Paulo e 608
no grande Rio: 72% são a favor da instituição da pena de morte
no
Brasil.
Por sua vez, o "Jornal do Brasil", no caderno B, Especial, de 31 de maio de 1987, página 4, revela que os
pesquisadores
do IBOBE,ouvindo 800 pessoas, maiores de 18 anos, no grande Rio
e
grande São Paulo, concluíram que 57,6% são a favor da instituição da
pena de morte no Brasil.
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o br3sileiro é a favor da pena de morte. A Assembléia
Nac20nal Constituinte não poderá deixar de levar em conta essa reivind2cação popular. Submeto-a a esta Comissão, acrescentando
a ela
uma proposta de plebiscito a ser inserida nas Disposições Transitórias da Nova Constituição, cumprindo compromisso que assumi êm praça
pública.

nais dos quais faça parte utilizem a força contra qualquer de

e 041

seus

membros.
§ 49 - O Brasil 2ncentiva a intearação latino-americana, sendo favorável ã instauração de um mercado-comum, com
todas as suas instâncias.

Sala das Sessões, em ~Q
de ~u
o e 1987

)i----(.-iÁAfl.-'..aY. ,

(,.

o'Jputado

,

JUSTIFICATIVA

~RAé NETTO

A inclusão dos presentes parágrafos do art.
20 do Anteprojeto tem por finalidade delim2tar o espaço políticointernacional a ser ocupado na política externa brasileira. O critér20 empreSTado, "domínio colonial pela força das armas" e "discr~
minação racial como política de Estado", constitui verdadeiro cor~
lário de todo o espírito norteador da política externa brasileira,
de resto encontrado, de forma fragmentária, em tantos outros articulados constitucionais. Apenas que a gravidade de tais situações
está a eX2gir uma postura constitucional objetiva e contundente
em que tais práticas, verdadeiros flagelos da civilização contemp~
rânea, sejam chamadas pelos seus Od20S0S nomes, colonialismo e racismo. A linguagem tangencial e eufêmica, que é, aliás, comum nos

"---'
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r . T - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTlFICAÇÃO----------Acrescente-se o segu2nte parágrafo ao artigo 14 do Ante
projeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das ~ela
ções Internaciona2s:

assuntos 1nternacionais, com a invocação e orientações genéricas e,

por isso, pouco ou nada vinculante, não se presta â gravidade
que
tais relacionamentos internacionais poderiam trazer ao Brasil.

"Art. 14 •••.••.••••.•••••••.•....•••••.••..•••.•.•.•.•

A inclusão do § 39 visa ã preservação
da
paz mundial e se relaciona com fato recente e vergonhoso, através
do qual se procedeu ã intervenção, com utilização da força, na República Dominicana, país membro da OEA.
Como se sabe, este episódio lamentável de
1965 contou com a colaboração de forças brasileiras, que,assim, se
tornaram a12adas da política in~ionista norte-americana nO Ca
ribe.
Todas as precauções devem ser tomadas para
a preservação da paz mundial e que somente a ONU possui mecanismos
apropriados para exercer tal tipo de intervenção.

§ 29.

Aos portugueses com res2dência
permanente
no
país, se houver rec2procidade em favor de bras21eiros, sao atri
buidos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo o de aces
50 ã PresJ.dêncJ.a da República.
11

Em conseqüênc2a passa a ser § 19 o atual parágrafo

ún2

co.

A Emenda quer dar situação espec2al aos portugueses.
A propos2ção é 2nteiramente compreensívei considerando-se a relação especJ.al entre brasile~ros e portugueses.

Na verdade, a esta, e somente a esta organi
zação mund2al, e depois de ouvido o seu Conselho de Segurança, será
lícito uti12zar tropas multinacionais e garantir ~paz e dissuadir
ameaças de utilização da força.

Ademais, há uma condição fundamental para cumprimento
do preceito proposto - a rec2procidade.
~ realmente 2ntegral a 2dentidade de fato
entre bras2
leiros natos e portugueses. com residênc2a permanente no País.
Busca-se harmon2zar a situação de fato com a relação de
dire2to.

SENADOR CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA
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r.:-t----------------TEXTOtJUs.7IFICAqÃO--------

-,

ANTEPROJETO DA NACIONALIDADE; DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS.
Acrescente-se ao art. 29 os

segu~ntes

pará-

grafos:
§ 19 - O Bras21 participa da soc2edade inteE

de ne~essidades de comércio ou de interesses políticos circunstanciais não pode comprometer a convicção maior da nacionalidade,
Ja
posicionada ao lado do direito internacional humanitário e francamente defensora de uma nova ordem econômica internacional. Tal convicação, ordem internacional democrática, como reflexo ideal da política interna que deveria existir em todos os Estados e que certamente corresponderá ao devenir da civilização, como inexorável processo de progresso dos valores do homem, há que ser delineado no te~
to const2tucional, por isso e para isso, com o maior rigor e precisão possíveis.
A importância do Brasil no continente amerl
cano, bem como a adoção de uma política externa compatível com tais
responsabilidades, obriga a adoção do princípio sugerido.
A integração econômica latino-americana
de
necessariamente passar pela outorga da vontade política das nações
e o Brasil, nesse sentido, ocupa um espaço de maior releváncia. Tal

nacional por meJ.os de pactos, tratados e acordos cow os Estados so-

princípio constitucional seria altamente significativo para todo

beranos, com os organismos internaciona1s e com as assoc1ações

processo integrativo, que inexoravelmente ocorrerá, mas que

de

relevantes serviços ã causa da humanidade e ao amparo e promoção da
pessoa humana.
§ 29 - O Brasil nao manterá relações diplom~
ticas com países que exerçam domínio colonial pela força das arwas
ou que tenha a discriminação racial como polít2ca de Estado, confor
me reconhecimento dos organismos internacionais competente.

ser incentivado pelos Estados.
O moderno direito internacional de cooperação, do qual o Brasil deve ser necessariamente um dos arautos, com
a edif1cação da nova ordem econômica internacional( implica na torna-

da de posições que não seJam ambíguas ou que deixem espaços ã hesitação. Por tudo isso, urge que se adote o princípio, conforme enunciado.

§ 39 - Em respeito ao princípio de autodeteE

minação dos povos, da não intervenção em assuntos internos e da igua~
dade soberana dos Estados, o Brasil se oporá que organismos regio-

o

deve
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Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

l

TUTO/olUlTlfICAÇÃO

-,

Ao anteprojeto da Subcomissân da Naclo,la1ldade, da Soberania
e das Relações Intemactonais (I-a): inclua-se:

Ao Anteprojeto da subcomssão dos Direitos e Garantias Indivi
duais. (I-C):

"TITULO I

Acrescente-se mars o seguinte parãgrafo:

DA P1iTRIA

"§ - Nenhum tributo serã instituido, aumentado, reajustado ou
atualizado monetariamente sem que a lei o estabeleça e a lei
orJ;a!J1~ntãrl a autorize sua cobrança."

CAPITULO I
DISPOSIÇ1\O PRELIMINAR

JUSTIFICATIVA
Art. 1Q - A Pãtria é a comunhão dos sentimentos, legados, aspirações e realizações que, na base do territõrio nacional, o oovo brasileiro desenvolve, com o objetivo de, promovendo o bem de todos e de cada um, cumpr-t r livre,
solidãria e soberanamente seu destino".

A emenda visa assegurar uma ~arantia mdi vi dual da maror tmportâncre e protajer um direito que vem sendo ferido sistematicamente.

JUSTIFICATIVA
A emenda visa at,ribuir ao texto vestibular da tcns tt tui ção um
senti do cf vi co. _
Povo e Nação de carãter plural i sta , quanto aos aspectos étnicos, culturais, ambientais, sociais e econômicos, o Brasil hã de merecer que sua
Constituição contemple uma clara noção de Pãtria, tantas e tão poderosas são, no
mundo atual, as forças capazes de comprometer a sua umdade e a sua integridade.

,..,.,-

"OTOII.---------------,

~
~

De outro lado, a Constituição deve consi derar sua função dí dâ

tica.

Ao AnteprOJeto da Subcomissão dos Di reitos e Garanti as Indiv,i
duais. (I-C):

Esses são os objetl vos da emenda.

Acrescente-se mais o seguinte parãgrafo:
"§ - A sucessão de bens de estrangei ros situados em

1":"I

-;-

"UTOJt

territõrio nacional serã regulada pela lei brasileira, em beneficio
do cônjuge ou dos filhos bras i let ros, sempre que lhes não seja mars favorãve1 a lei pessoal do "de cujus"."

-,

ANTONIO CARLOS KONDER REIS

JUSTIFICATIVA
Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos ?,i
reitos Coletivos e Garantias (I~B):

Nonna tradicional no Direito Constitucional Post tí vo 'do Pais,
não hã porque exclui-la nova constí tuição.

Dé-se aos artigos 11 e 12 do Capitulo "Dos Direitos Políticos" a seguinte redação:
"Art: 11 - E: direito de todo brasileiro 11 participação
processo políti co através do voto.

no

§ lQ - São eleitores os brasileiros que, ã data da eleição,

,.-------------AUTOJt-------------Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

contem 17 anos ou mais, alistados na fonna da lei.
§ 2Q - O alistamento é obrigatõrio, o voto é facultativo, pa
ra os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei comp1eme!l
tar.
§ 3Q - Lei complementar disporã sobre as exceções refer-i das
no parãgrafo anterior quanto aos militares, os que não saibam se exprimir na T[ngua nacional e sobre os que estiverem privados, temporãria ou definitivamente, dos
di reitos polí tl cos , bem como sobre a fonna pela qual possam os. ana1fabetos a11s tar-se e exercer o di reito de voto.

Ao anteprojeto da Subcomissão da Nac10na1idade, da Soberama e
das Relações Internacionais, (LA):
Substitua-se os art. 1Q li 10Q, do Anteprojeto, pelo seguinte: .
"CAPT!TULO Il I

Art. 12 - Lei complementar dí sporã sobre a perda ou suspen são dos di reitos politi cos".
JUSTIFICATIVA
A emenda visa deferir ã lei complementar matéria contemplada
no projeto susceptivel de alterações a curto e médio prazos. A emenda
retirou,
amda , do texto, matéria da compe~éncia da Comissão que elabora o sistema e1ei
toral.

DA SOBERANIA
Art.
- A soberania é o atributo essencial do povo bras r tetro
de, através do voto e do referendum, sem quaisquer restrições, dispor sobre
os
assuntos de seu interesse, com base nas ações desenvolvidas a partir de seu ter ritõrio.
§ 1Q - Todo o poder emana do povo e em seu nome e proveito

exercido.

é
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teios de toda especae , proíbe as demais formas de jogos de azar, que, contudo, continuam sendo praticadas na clandestinidade, propiciando a corrupção e a evasão de recursos, que poderiam fluir para os cofres pébl ícos, via tributos.
Ademais .. os exemplos de Monte Carlo, Nice, Las Vegas ou Punta, deI Este,
apenas para mencionar alguns, mostram como os cassinos podem converter-se em atrativos turísticos.
A história do jogo é remota. Desde a antigUidade que se tem notícias de
sua prática, quer no espírito de aventura, desejo de emoções fortesou por ambição de
lucro.
B3seados nos próprios antecedentes históricos do jogo, somos favoráveis
a sua liberação, porém desde que devidamente regulamentado. Os extremos, sua proibição - que conduz à clandestinidade, com todas as suas implicações éticas, sociais e
econômicas - ou sua completa liberação - que seria perniciosa aos bons costumes são condenáveis.
Propomos, portanto, sua liberação, nos termos em que a lei que o regulamentar estabelecer, fixando os lugares onde será permitido a sua forma de realização.
liberação dos jogos de azar é norma que atestará o ama
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Suprima-se

a

anteprojeto

DA

SOBE~~IA

anteprojeto da

SUBCOMISS~O

INDIVIDUAIS, a seguinte reda-

Cumpre

ao Estado promover de fato a
~

dos

~emovendo

de

e

cs

obstáculos de ordem política, econômica,

social e

igualdade

liberd~
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"POPULAR". Trata-se

massas • Inexiste,
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necessidade de

popular para
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objetivar a
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viabil~zação
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Justificativa
~,

totalmente,
da

menção e referência
magogia , para

iludir

desnecessária

expressão
as

c~datlão

Assegura reparação a todo
na

ve seus direitos humanos e

Carta política a

constitueionais

d~

de

"POPULAR". Trata-se

b~ção

massas •

Inclua-se nas

v~olados

que t!

garantias

através da pro!

do exercic~o da profissão.

Dispos~ções

Transitórias:

Art. 54
- Aos cidadãos
depo~s

bras~le~ros c~v~s

de atingidos por ato fundado na legislação

e

m~litares

excepc~onal,

que

que
v~

gorou de 1964 a 1979, também foram, por força de Portar~a s~gilosa,i~
·~rlrs=-o=-n=-----rG....~-,;b'"'s"'p"n,..---------

Consti tuinte

pedidos de exercer sua profissão, além dos atrasados referidos no §l"
deste Art. 54, também f~ca garantldo o recebimento de urna indenização

EMENDA
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do

TEXTO/JUSTIFICAÇÁO

o

a ser paga juntamente
,

com os atrasados

equ~valente

que aufeririam por todo o tempo em que vigorou a

aos salários

Portar~a •

JUSTIFICAÇÃO
Suprima-se
do

art.

,

do

anteprojeto

o

referente
da

in-~

período
a

do ítem VIII,

admissibilidade do

SUBCOMISSÃO

DOS

habeas

~

DIREITOS E GARANTIAS

I~

A presente emenda visa reparar, no pouco que ainda

é

possível, as vít~mas de uma das mais odiosas discriminações prat~ca _
das durante o regime autoritário 1mplantado em nossa pátrla a partir

de 1964.

DIVIDUAIDS •

Após o movimento m~litar de 64, o M~n~stério da Aeroná
tica, através de portarlas sigllosas, negou aos CiV1S e milltares ati
g~dos

Justificativa

pelos Atos Institucionais e Complementares, as concessões de Li

cenças de vôo que

perm~tir~am

aos

c~dadãos

que

exerc~am ativ~dades

ae

reas, continuar exercendo suas profissões.

Ao Estado deve-se ,
sigilo de informações que estejam
gurando

a

outrem, o pleno

quecerã

a

capacidade

derão

afetar

a

sua

dc

també~,

assegurar o direito de

voltadas ã sua

direito de acesso ã
Estado

no

resgua~do

seguran~a. A~se

informação,
de

dado~

enfr~

que po-

Tal med~da, além de claramente inconstituc~ona1, tinha
por inspiração os

ma~s

baixos

obJet~vos,

qual sejam, além de atingir

cicadãos já punidos por atos de legislação excepcional, sem direito d
defesa, deixá-los sem trabalho at~ng~ndo assim suas esposas e filhos.

segurança.
De nada adiantaram os recursos

admin~strativos

e fina!

mente a decisão favorável de nossa mais alta côrte de just~ça, o Supr
mo Tribunal Federal, que por decisão unânlme em 14.08.68, reconheceu

044
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aos cidadãos atingidos pelos atos de exceção o dlrelto de contlnuarem

O Ministro de

Estado dos Negócios da Aeronáutlca, con

siderando as razões apresentadas pela Dlretoria de Aeronáutlca Clvil,

exercendo sua proflssão.

resolve suspender, até ulterlor deliberação:
Menos ainda adlantou a denúncia contra tamanha monstru
sidade, feita pelo P?der leglslatlvo, através do atual Ministro da Ju
tiça, então Senador Paulo Brossard, que em memará vel discurso dlsse:

1 - As concessões de llcenças preVlstas na Portarla n'
869-GM5, de 29 de agosto de 1963, a todos os militares atlngidos

2. As revalidações de certiflcados de habilitação, tam

"Desgraçado do Pais em que as declsões d
seu mais a L to Trlbunal da República sejam slmplesmente 19noradas e descumpri-

por

Atos Instituclonals ou Complementares.

bém previstas na portaria acima citada, a todos os aeronautas e aeroviálOS penalizados pelos referldos atos.
A presente Portarla subStltU1U a de n' S-50-GM5, de 19

das, e seJam pronunciadas Como se fossem

de junho de 1964, e entra em vigor na data de sua pUbllcação. a)EduaE

produtos de pura especulação e nao se

do Gomes, Ministro da Aeronáutlca.

tratasse de Julgados que têm, por força
de lel, o caráter da obrigatoriedade

e
3. Portarla.n" 77-A-GM5, de 03 de mala de 1979. Revoga as

executoriedade. 1I

Portarias

n" S-50-GM5, de 19 de junho de 1964 e S-285-GM5, de 01 de setembro

Durante 15 longos anos, valendo-se dos malS balXOS e
variados subterfúgios, as autoridades do Minlstérlo da Aeronáutica r~

de 1966.
O Ministro de Estado de Negocios da Aeronáutlca, tendo

cusaram-se a cumprir a declsão do Supremo Trlbunal Federal e nenhuma

em vista o disposto da Emenda Constituclonal de n" 11, de 13 de outu-

concessão de licença foi fornecida aos atlngldos.

bro de 1978, resolve:
Quando finalmente em 1979, as portarias sigllosas foram revogadas, os atingidos

estav~n

inapelavelmente perdidos para

Art. I" - Revogar as Portarias sigl10sas N' S-50-GM5,

o

exercicio d~uma profissão altamente técnlca. em vlrtude do tempo de

de 19 de junho de 1964, que dispõe sobre "concessão de licenças e re-

duração do impedlmento.

validação de certificados de habilltação", e de n' S/2B5-GM5, de 01

Além da inconstituclonalidade, do desrespeito as deci-

de setembro de 1965, que "suspende a concessãó de llcenças e a reval.:!:.
dação de certificados de habllltação".

sões da mais alta côrte de justlça do nosso Pais, tal leglslação nos

expôs tristemente no cenário internac~onal, VJ.sto que violava a "Deel

e

Deveres do Homem Amer-a c ario!", das quais nosso Pais é s agria t ar ao

Art. 2" - Esta Portaria entra em vlgor na data de

sua

pUblicação. a) Tenente-Brlgadeiro-do-Ar Déllo Jardim de Mattos, Mini~

raçao Universal dos Direitos do Homem", e a "Declaração dos Direltos
e

tro da Aeronáutica.

consequentemente obrigado a honrá-las.
A reparação aqui proposta é também uma reparação

à

dlg

nidade do País, que tem para com ess~s cidadãos atJ.ngidos uma divida

que jamais poderá ser paga integralmente, porque, a carreira lnterro~
pida, os ideais castrados, os danos morals, os danos proflsslonais

e

familiares ~ao têm preço e nao poderão jamais ser resgatados.

o

tJ SENADOR MAURO BORGES
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fato de serem os atingidos apenas umas poucas dezena ,

não diminui o caráter opobrioso dessas portarias, que obrigaram cida-

,.,..,

TEXTO/JUSTlfICAt;;io,-----------------,

Fixa prazo para que a União efetue o pa-

dãos já formados a enfrentarem toda sorte de privações ao procurarem
novos rumos de vl.da, nas condições mais adversas de "cassados",

gamento de atrasados e indenizações.

den-

Acrescente-se ao § 8" do Art. 54:

tro de um regime autorltárlo.
Justiça tardia, não é justiça, aSSlm a reparação pro posta

é

~enas a EXPRESSÃO RELATIVA DA JUSTIÇA, A ÚNICA QUE AINDA PO-

DE SER FEITA.

§ 8"

-

•••.••••••••••••• dos trabalhadores do setor pr.:!:.

vado ,

"O pagamento de atrasados e indenizações referidos nos
parágrafos desse Artlgo 54, será felto pela União, de uma única vez,
corrlgidos monetariamente até o mês do pagamento, em até 120 d~as
data do requerimento referido no § l ' anterlor."

da

LEGISLAÇÃO CITADA:
JUSTIFICAÇÃO
1 - Portaria Mlnisterial Reservada n" S-50-GMS, de 19 de Junho de 196
O Ministro de Estado dos Negóclos da Aeronáutica, considerando as
razões apresentadas pela Diretoria de Aeronáutlca Civil, resolve:

Se não houver a fixação de um prazo para pagamento, a

burocracia, a má vontade, o despelto e coisas que
tais ,poderão
jogar para as calendas o pagamento, sem que se disponham de meios de
compelir a União a satisfazer a obrigação a tempo de os beneficiários

suspender, até ulterior dellberação
1. As concessões de licenças previstas na Portaria n"
869-A-HM5, de 29 de agosto de 1963, a todos os ml11ta-

res transferldos para a reserva por força do Ato Insti

que ainda vivem, possam receber o que de há muito Já lhes deverla ter
sido pago. O que ocorreu após a Emenda constltuclonal n" 26, não pode
repetir-se. E a forma de eVltar protelações é inserir no próprio texto Constitucional transitório prazo para cumprimento da dispOS1Ção.

tuclonal de 9 de Abril de 1964.
2. As revalidações de certificado; de habilitação, tam
bém previstas na portaria acima citada, a todos os aeronautas e aeroviários penallzados pelo referido ato.
a) Major Brigadeiro-da-Ar Nelson Freire Lavanere Wan derley, Ministro da Aeronáutlca.

tJSENADOR MAURO BORGES
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TEXTO/JUSTIfiCAÇÃO

2. Portaria Ministerial Reservada n" S285-GM5, de I" de setembro

de

1966. Suspende a concessão de licenças e revalidação de certificados de habilitação.

Assegura aos cidadãos que tiveram

suas

garantlas lndivlduals vl01adas, o direito de defesa.

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

Inclua-se nas DISposIções TransItórIas onde couber:

JUSTIFICATIVA

- "Os atos do Comando Supremo da Revolução

de

31 de março de 1954 e os atos da AdmInIstração Federal, estadual

ou

Art.

municIpal que Importaram na vIolação dos dIreitos do cIdadão; acarretando-lhe perda de cargo, patente ou

e~prego,

com demIssão do servIço

públlCO, aposentadoria, passagem para a reserva ou reforma, e com ba-

se

~m

e 045

A presente proposta reproduz o texto do art. 19 do Anteprojeto
Constitucional Afonso Arinos, cuja redação entendemos mais precisa e abrangente.
Mais precisa quando classifica o Brasil como República Federatl
va.
E mais abrangente quando se reporta a objetivos e compromissos
do Brasil: "a promoção da pessoa e a convivência pacífica com todos os povos".

atos InstItucIonaIs, complementares e toda a legislação excep -

clana! editada após o movimento ml11tar de 1964, e lncluslve seüs

e-

feitos, não poderão sob qualquer pretexto, ser subtraídos da apreci~
ção do Poder Jud.ciário. A prescrição ext.nt.va do d.relto, nestes c~
sos, só existIrá decorrIdos 20 anos apos a promulgação desta Constl tuição".
DEPUTADO LUIZ VIANA NETO

]

EMENDA
100181·7

JUSTIFICAÇÃO:

r : ; - - - - - - - - - - - - - - - - - TEXíO/JU5TlrtCAçÃO----- - - - - - - .
a) Após o movimento mil.tar de 1954 com a apl.cação de
atos instituclona.s, complementares a toda legIslação excepcIonal então editada, ocorreram lnúmeros casos de violação dos dire1tos do 01-

Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
"Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido."

-dadão, acarretando-lhe a perda do cargo, patente ou emprego, com demi
são do servlço públlCO, aposentadorla, passagem para a reserva ou re-

forma. Tais atos e seus efeItos nunca puderam ser submetIdos

JUSTIFICATIVA

à apreci

ção do poder judiciário, porque a legIslação d.ta excepcional/revolucionárIa expressamente o impedia, e até hoje aInda impede, haja vista

A alteração proposta busca restabelecer a redação consagrada nas
Constituições Brasileiras a partir de 1934, a excessão da Carta de 37.

O que consta de texto constItucIonal vIgente, artIgo 181.

Não há nenhuma razao para que taIs atos e seus efeitos
nao se submetam ao crivo do Poder Judiciárlo, mesmo porque, em muitos
casos ocorreu a violação mesmo em face da própria legislação excepcl~
na1: há casos -

DEPUTADO LUIZ VIANA NETO

e não são poucos - de pessoas que perderam suas pate~

tes, cargos ou empregos sem que tenham sIdo ouvidas, mesmo em invest!

~
~

r : ; - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JU5TlrrcAçÃO------------------,

gação sumária~

Quem recorreu ao Poder Judiciárlo encontrou sempre a

muralha intransponlvel do artigo 181 da ConstItuição VIgente. Essa Ca
tração do Poder JudIciário não pode maIS prevalecer.

b) Como

exist~a

Dê-se ao art. 39 a seguinte redação:
"São Poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos
independentes entre sí."

e

JUSTIFICATIVA

e ainda eXIste a vedação Constituciona

é lógico que não correu prazo para a prescrIção extIntIva do dIreito

Afora alterações de natureza semântica, a proposta evita falar em
"soberania popular", expressão juridicamente imprópria.

do cidadão de ver dIscutida judicialmente a punIção de que foi vítima
e seus desastrosos efeltos.

Daí porque ser necessárlD assegurar

que

tal prescrIção comece a correr a partir de quando removido o
óbice
ConstitucIonal. Daí porque não ser suficIente que o novo texto Const!
tucional silenCle a respeito, mas, ao contrário, que seja,expresso g~

DEPUTADO LUIZ VIANA NETO

rantindo um direito elementar ao CIdadão atingido por tais atos. Para
que não se eternlzem as lnJustlças ll!

EMENDA
100183-3

r.r----------------TEXTO/JUSTlFICAl;ÃO-----------------,

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
"São brasileiros natos:
1) os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde não estejam estes
a serviço de seu país.
II) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, se um deles
estiver a serviço do Brasil, ou não o estando, se vierem risidir no país.
Neste
caso, atingida a maioridade, deverão, para conservar a nacionalidade brasileira,
optar por ela, dentro em quatro anos."
DEPUTADD LUIZ VIANA NETO

J
r:;

EMENDA
100180-9

TEXTO/JU5TIFICAl;ÂO-------------------,

Dê-se ao art: 12 a seguinte redação:
"O Brasil é uma República Federativa, fundada no Estado Democrático de Direito
e no govêrno representatlvo, para a garantia e a promoção da pessoa, em convivê.!:'.
cia pací fica com todos os povos."

JUSTIFICATIVA
A emenda altera o Anteprojeto nos seguintes pontos:
1) Elimina o registro em repartição brasileira no exterior como
elemento de atribuição da nacionalidade brasileira.
2) Define o prazo de opção: 4 anos após a maioridade I
conforme
a tradição brasileira.
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DEPUTADO LUIZ VIANA NETO

r:-r----------------

TEXTO/JU5Tll'lCA.ÇÃO---

~
~

Esse princípio constitucional, como está rbdigido,

lim!

exercício

ta a garantia maior aos crentes, vinculando-o também ao

de cultos religiosos.
Há, no entanto, Filosofias espiritualistas, que

~

possuem

aspecto religioso, mas possuem princípios filosóficos, a parte

cien

tífico-experimental e o ensino moral.

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"São braslleiros naturalizados:
I) os que adquiriram a nacionalidade brasileira nos termos do art. 69, n9s IV e V
da Constituição da 24 de fevereiro de 1891.
II) os naturalizados na forma que a lei estabelece, exigidos aos or.içinarros dos
países de língua portuguesa apenas residência por um ano .ínínterrtipto , idoneidade
moral e sanidade física."

Nessa esteira, outras doutrinas espiritualistas se

vão

multiplicando no mundo, como o Budismo. a Teosofia, o Rosacrucianis
mO etc. Há , também, o positivismo, cuja estrutura de pensamento e
prática filosófica precisam estar adequadamente projetados.

Desde que, com a Constituição de 1891, se

estabeleceu

a separação da Igreja e do Estado, os direitos e garantias

índívi

duais devem ser direcionados, de forma cada vez mais neutra, a
dos os matizes

JUSTIFICATIVA

to

do pensamento filosófico, científico e religioso.

Dessa forma, se adotada a redação sugerida, a liberdade
de consciência não ficará adstrita apenas àqueles que professam

Restabelece a emenda, no lugar próprio, a referência aos beneficiários da Grande naturalização promovida pela Constituição de 1891.

culto religioso, strictu sensu, mas abrangerá todas as

um

convicções

filosóficas de qualquer natureza~ desde que preservados os

bons

costumes e a ordêm pública.

Constituinte VIVALDÓBARBOSA

DEPUTADO LUIZ VIANA NETO

EMEl'IDA

100185·0

=

TlXTO/JU!ITlflCAÇÃO-----------------,

Dê-se ao art. 16 do Anteprojeto a seguinte redação:
"Perde a nacionalidade o brasileiro:
I) que, voluntariamente, adquirir outra nacionalidade.
II) que, sem licença do Presidente da República, aceitar de govêrno
estrangeiro
Comissão, Emprego ou Pensão.
IIl) que, em virtude de sentença, tiver cancelada a naturalização, por
exercer
atividade contrária ao anteresse nacional.
§ único - será anulada por decreto do Presidente da República, com recurso suspe~
sivo ao Poder Judiciário, a aquisição da nacionalidade obtida com fraude a Lei."

f:
G
e

Constituinte VIVALDO BARBOSA

----------------'

""'..,'e,"".""O"'"'"''

IUSS/ill.DA SQBEHJlJHA.. e ..dos_llIRElTD5. LG.ARANU I\S.

MEN E DA MELHER

JllLliOJ

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS
INDIVIDUAIS
Acrescente-se inciso ao artigo único do Anteprojeto.
xxxv - Aos autores de obras literárias, artísticas

e

cientificas, bem como aos que declararem as ter produzido por meios

JUSTIFICATIVA

paranormais ou parapsíquicos, pertence o direito exclusivo de

ut.i

lizá-las. Esse direito é transmissivel por herança, pelo tempo

que

a lei fixar.

A emenda busca manter a tradição do direito constitucional brasl
leito, ao admitir as chamadas perda-mudança, perda incompatibilidade e perda-punl
ção, como causas de perda da nacionalidade brasileira.

JUSTIFICAtIVA
Também aqui, nada mais se sugere do que a

ampliação

do preceito con~titucional de proteção aos direitos autorais,
inscrito no atual art. 153 § 25, intercalando no seu texto
nal as expressões: "bem como aOS que d~clararem as ter
por meios paranormais ou parapsíquicos n

f:

produzido

•

Note-se, em primeiro lugar, que não assume o

~
~

constituinte VIVALDO BARBOSA

,.,;='-''-''''''---''l''''-='O'-_.

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------,

EMENDA AO PARECER DO RERLATOR DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS

já
origi

futuro

Constituinte a responsabilidade pela autenticação do fenômeno

normal, deixando ao próprio interessado'a faculdade de

parA

afirmá-la,

mediante declaração própria. Assim, não fará o Legislador opção por

ideologias

ou crenças religiosas, ao mesmo tempo que

realizará

ideal jurídico de não discriminar convicções sistemáticas ou

o
pe~

soais.

Há conflitos judiciais que se estendem na justiça deste

INDIVIDUAIS

Pais que precisam receber disciplina legal pela norma superior.
Acrescente-se inciso ao art. único do Anteprojeto.

xxxv - t

plena a liberdade de convicção filosófica, vina

culada, ou não, a sistemas científicos ou re1igiosos, bem como

liberdade de reunião para estudo, divulgação e prática dos seus

po§

f:DEPUTADD VIVALDO BARBOSA
~----------

tulados,

'LENÁRIO/ÇOUISsio/su.COlll'S.io-

--,

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEN E DA MULHER
CDMISS~O

JUSTIFICATIVA
No i~ciso

art. 153, § 5~, a Constituição vigente contém

dispositivo análoto, todavia, menos amplo, verbis:
"Art: 153 § 5 g

-

t plena a !iberdade de consciência

fica assegurado aos crentes o exercício dos cultos religiosos,

não contrariem a ordem pública e os bons costumes. M

Emenda ao oarecer do relator da Subcomissão dos Direitos PoÁiticos.
dos Direitos Coletivos e Garantia

e
que

- Dé-se ao inciso VIII do artigo 3 2 a seguinte redação:
" VIII - Pelo mandado de segurança"

I . Comissão da Soberailia e dosDIreItos e Garantias doHomeme daMulher

JUSTIFICATIVA

l:

SENADOR LEOPOLDO PERES

EMENDA

, . " , - - - - - - - - - - ..t.U.ul0/cOIilISSio'luleoluslio------------,

~ COMISSÃO

Creio qu~ há equívoco na menção ao recurso de amoaro,no
artigo 3º,oróorio do Direito Mexicano Se se quer imolantá~lo,
carece de àefinição e aicance.Daí a proposta para usar a ex
pressão mandado de segurança.

e 047

100191-4

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA
~"U,,"

I ~/

_

cs />1 ~

Nacional. "

Desde a AntIgUIdade", até os dias atuais, a questão do cresc i

l!l

r-

aUTOIII

Constituinte SIQUEIRA CAMPDS

,..-

tJ I

-

CDMISS~D

'I.ENAJlIO/cOM'uio/IUICOAU••i o - - - -

_

DA SOB. E DOS DIREITOS E GAR. DO f-DEM E DA MJLHER

r=1r----------------

TEXTO/~USTIr IC...ç i o - - - -

~
~

menta populacional e suas relações com a vida socaa l , econâmica e
sempre constituiram preocupação. Já na Grécia Antiga, Platão e

política
Aristóteles

discutiam a população ideal que as Cidadés-Estados deveriam possuir.
Como se observa, a geopolítica não é recente. No

Século

XVIII, Robert Malthus lançou sua famosa teoria segundo a qual as

populações

.....,

crescem err progressão geome t r ca , enquanto os meios de subsistência aumentam
í

Inclua-se nas Disposições Transitórias do Anteprojeto
I-a-SUBCDMISS~D

da

em progressão ar i tmetica.
Nenhum Estado pode des curar dos aspectos geopolíticos no seu

DA NACIDNALIDADE, DA SDBERANIA E DAS RELAÇDES INTER

relacionamento internacional. A história mostra que alguns países deaapar ece

NACIONAIS:

r am ou tiveram sua sober-am a seriamente comprometida por problemas dessa

"Artigo 37 - O estrangeiro com permanência irregular,

tureza. De outra parte, ê público e notório que as superpotências

fi

"opções" para algumas regiões do mundo, como

ca anlstiado e poderá permanecer no País, desde que se apresente

eo

caso da Amazônia.

Por

seguinte, toda precaução nesse sentido ê vâlida e deve ser insculpída

requeira e apresente os seus documentos de identificação pessoal de

na

estudam
con
no

Texto Maior.

origem.
Parágrafo único - Fica assegurada a nacionalidade
leira ao estrangeiro residente no País há mais de cinco anos,
fale português, tenha cônjuge brasileiro e não haja sofrido

ASSEMBLt;:IA

brasi

NACIONAL

CONSTITUINTE

que

conde~a

ção por crime de qualquer natureza."

JUS T I F I C A ç

~

PJ

O

Deixar de anistiar milhares de estrangeiros que entraram
ilegalmente no País e que vivem nos porões infectos das grandes c~
pitais brasileiras, é contribuir para a prevalência da corrupção,do
crime organizado, da violência e da exploração de seres humanos da

AUTOIt

CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA

EMENDA
100192·2

Dê-se ao inciso I, do anteprojeto dos Direitos e Garantias
Individuais, a seguinte redação:
Art. - o
ooo. o.. o.. o..• o. o
.

forma mais brutal.
Não conceder a nacionalidade brasileira a homens e mulhe
res que est~o integrados à sociedade brasileira, é mais do que
um
erro: é uma desumanidade que,além de tudo,contraria o interesse na
cional.

I
- a vida, da sua concepção à'morte, e somente
será interrompida na fase intra-uterina, quànd~ ,
nos

ca~os

previstos em lei.

JUS T I F I C A T I V A:

r----------

P'LEIlI""'O/coWISlio/sUlcotussio-----------

tJI - canoda sooer.e dos Diroe Garantias do

=_-;-

A vida até a morte tem que ser protegida pelo Estado, como
direito fundamental da pessoa, entretanto haverá caso previsto em '
lei, que será admitido o aborto, estas exceções, tratam da preserv~
ção da vida da mulher e também do próprio bem estar da família, em'
caso de estrupos etc o

EMENDA
Hoolem e da toUlher

10019()..6

TEXTO/,lU5TI'IC...Ç Ã O - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

EIflIlA IVJ ANTEPRO.:ETD DA st.B:nlISSIlO DOS DIR.

E GARANTIAS INDIVWJAIS (I-e)

Suprima-se do inciso XXI do artigo único do Anteprojeto da Subcomissão a seguinte expressão:
"a lei não poderá irrpedir o livre exerc.ícín de profissões vinculadas
à expressão direta do pensamento e das artes;"

f!"l

~ CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA

AUTOIt

EMENDA
100193·1

Trata-se de restabelecer a redação original proposta por este Deput~

Dê-se ao parágrafo único do artigo 26 do capítulo dos Direitos Coletivos, a seguinte redação:

do, em emenda apresentada ao anteprojeto original do relator, e acolhida,
~
parte, pelo mesmo, A supressão da expressão referida vem de encontro à reivindicação dos artistas e técnicos em espetáculos e visa manter critérios de cap~
citação profissional para o exercício dessas atividades.

Art. 26..• o•.••.•• o. oo..••....•.•. o' oo.
Parágrafo único - A ampliação ou instalação de usinas nucle~
res e de indústrias poluentes, e outras obras de grande porte, suscetiveis de causar danos à vida e ao meio ambiente,d.!ô
pendem da prévia autorização do Congresso Nacional.
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f:

JUS T I F I C A T I V A:

Constituinte

Costa Ferreira -

, . . , . , - - - - - - - - - - I'LlIiIUIOlCOWIS'io/luaeollluio---------_--,

o órgão

competente para tomar decisões como esta é o Congre~
so Nacional que é o legítimo representante do povo.E tirar-lhe a compe-'
tencia, é se querer tornar o sistema de governo popular vulnerável a
todas as tendências que passariam a se engal finharem pela egemonia do PEder. E apesar que desejarmos liberdade para todos não queremos um Brasil'
governado por ordens do exterior.

EMENDA
100196-5

Com. da SoberanIa e dos Dir. e Gar. do Homem e da M1lh r
Subcomissão dos Direitos PolítICOS, dos,Dir. Coletivos e GaLr-a-n-t~l-a--s----~
TIXTOI.1uST'F'CAÇAO

7

f

EHENDA
Acrescente-se no § 29 do artIgo 69, do Anteprojeto da SubcomIssão dos DIreItos PolitlCOS, dos DIreitos Coletivos e Garan tlas, a segulnte expressão:
" ... 1 nc l uí do s os reglstros CiV15 relatlvos às pessoas

pobres ll

tJ ~ONSTITUINTE

•

JUSTIFICI'.TIVA

- COSTA FERREIRA

r . 1 - - - - - - - - - - 'l-IUIAlUO/tOlllllSio/auaco"lsaio--,
C(Jo\ISSIID DA SOBERANIA E 005 DIREITOS E GARANTIAS 00 l-O'oEM E DA MIl
Sl!3C(Jo\ISSAO DOS DIREITOS E GARANTI~,J~~XI;W{US,,--

EMENDA
100194-9

----,

fil

P

~opugna-se,

Art. -

.

XII - A livre manifestação de sua religião ou crença,'

quer individualmente ou em conjunto com outros, sem
prejuízo da sua responsabilidade perante a lei.
a) - o direito ao exerclcio de culto religioso, pre-'
servados os bons costumes e facultada a assistência r.e:
ligiosa nas corporações civis e militares, e nos estabelecimentos ele internação coletiva.
b ) - não É permitido o incitamento à violência
nem à discriminação por razões
políticas,
religiosas, filosóficas ou raça.

~ntermédio

desta Ewenda, a 1nclusão no

I' pretensão tem fulcro nos postulados da Justiça Social,
por~uanto

Dê-se ao inciso XII do presente artigo do anteprojeto
da Subcomissão dos direitos e garantias individuais, uma nova reda-' •
ção e acrescente-se as alíneas a e b, com as seguintes redações:

por

texto aprovado, da expressão Ilrelat1vos às pessoas pobres".
não deve ser dada gratuidade às camadas soc1a1s malS

aquInhoadas fInanceIra e econômlcamente, para a obtenção de qualquer registro c1v11 1nerente ã cidadanla.

Realmente, no elenco dos
xercício da CIdadania incluem-se
dade, a concessão de passaporte,
tos, enfIm, atravé~ da cobrança,

regIstros CIvis Inerentes ao ea obtenção de cédula de IdentIa expedIção de Inúmeros docuwenpelo Estado ou pelo ~!unlciplo,

de uwa tar1fa ou urna taxa, com oque custelarn algumas de suas

desp~

sas.

A prevalecer a redação do texto aprovado, estar-se-Ia retirando dos Estados e dos Hunicipios uma parte de suas recelt~s,
e isto preCIsamente numa época ero que to~os eles atravessam grave
crIse de recursos, tão extensa e profunda que te~ gerado cl~ores
e nreucupações em todos 05 bras1le1ros.

( í j r - - - - - - - - - - - - - - - AUTOIt
(- Constituinte Costa Ferreira

Justi ficati va:
A liberdade na democracia é um dos maiores po~
tulados que todos aspiram, e no caso estamos defendendo a'
liberdade religiosa para todos, sem distinção de religião'
e o exercício destas, devem ser plenas a fim de que haja '
uma perfeita felicidade aos que professam a sua fé.

1"";;""1---------- 'LUAIIIlO/COllUllio/auacoM'lIio,
Com. da Soberania e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulhe
Subcomissão dos Diretos e GarfiliT1h~!fI,IJn~,-=i"v'-'i"'d=.:u"'a=_~=·"'s

..,

~

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
e Garantias IndIVIduais, no inciso 11, do art~go
, a seguinte
expressão:
-1I • • •

incluídos os registros CiV1S relativos às pessoas

pobres" •

Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

EMENDA
100195-7

[!J
,...--

TtllTO!oIUSTlfICAÇÃO-----------------

F
EMENDA
Ao Art. 14, parágrafo único, sqprimam-se as ex

JUSTIFICATIVA
Propugna-se , por 1nterméd1D desta Emenda, a inclusão no
texto aprovado da expressão "relatlvos às pessoas pobres".

A pretensão tem fulcro nos postulados da Justiça Social,
porquanto não deve ser dada gratUIdade às camadas SOCIais maIS aquinhoadas financeira e econômicamente, para a obtenção de qualquer regIstro CiVIl Inerente à cidadanIa.
Real~ente, no elenco dos registros CIvis inerentes ao exer
cício da CIdadanIa Incluem-se a obtenção de cédula de ~dentldade;
a concessão de passaporte, a exped1ção de lnúmeros documentos, enfim,

pressões:
" •.•..••.••• Deputado Federal, Senador,

Govern~

dor de Estado, Governador de Território, Governador do DIstrIto
Federal

através da cobrança, pelo Estado ou pelo !!unicípio, de urna tarIfa ou
uma taxa, com o que custeiam algumas de suas despesas.
A prevalecer a redação do texto aprovado, estar-se-ia retIrando dos Estados e dos Municipios uma parte de suas receitas, e
1Sto precisamente numa época em que tOQOS eles ataavessarn grave cr1-

lt

Sala das Sessões, __ 1__1__

se de recursos, tão extensa e profunda que tew gerado clamores e

preucupações em todos os braSIleiros.
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, Art.
• ,!od~ ato n~rmat~vo da admin~stração será previa
mente publlca~o para ca.enca a do~ ~nter~ssados, os quais apresentarão de
fesa de seus lnteresses em aud~enc~a publ~ca obrigatória .

EMENDA
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Cano Soberam.a e dos Direitos e GarantJ.as do Harem e da Mulher
r:-r

TEXTO/.lUSTlfICAÇio

-,

Justif~cativa

Dê-se ao § 15 do artigo únlco do anteproJeto da Subcomi~

são dos D~re~tos e Garantlas Ind~vlduals a segulnte redação:

§ 15.

Aos litigantes em qualquer processo )UdlClal

_A, adm~n~straçã<;, da ~ publica impõe a 't r anapaz-ênc a.a do pro
cesso dec~s~r~o e a publ~c~dade dos atos administrativos. O princíplorep:esentatlvo, por seu turno, ex~ge a prestação de contas e a comun~
caça0 permanente entre o delegado e os delegantes do poder político.Da

ou

adminlstratlvo, e aos lndiclados em qualquer sindicância ou inquér~
to, serão assegurados a ampla defesa, o contradltórl0 e o
devldo
processo legal, com todos os recursos lnerentes a esses
princí
pl0S. Não haverá trlbunalS de esceção, nem foro prlvl1eg~ado. É

soberan1a popula:! por f2rn, de~orre que a sede do poder deve ser consultada, tao a rnlude quanto vlavel, para se conhecer sua opln1ào e tê-

ve

la como co-partíc~pe do processo

cr~

dado o prlvlléglo de foro por prerrogatlva de função para os

.ec~sór~o.

Posta essa ordem pr~ncip~ológ~~a, é de todo. )ust~f~cável
que se conheça prev~amente o que o Poder Publico quer exigir dos admin1strados. Cr1a-se, dessa:te, rnecanJ.srno sadlo de controle prévio da 1e
galldade e do lnteresse púb l i.co , Tem-se, por f arn, a integração mais com
p l e ta entre governo e povo.
-

mes comuns.

JUS T I F I C A C Ã O

A interpretação Judlc~al, a prátlca admlnlstratlva,
e
mesmo a construção acadêmlca, todos mal orlentados, sem
qualquer
conheclmeno hlstorlCO ou doutrlnárlo das raízes culturalS dos pr1n
cíp~os da ampla defesa, do contradltór~o e do devldo processo
l~
ga1, ,levaram ao e s t r e í, tamento da apLa ce çjio desses pr a.nc pao s e me.§..
mo à sua denegação. As slndlcâncias e lnquérltos secretos enseJaram
a Ilmontagem" de processos que J~ nasceram condenando os acusados,
os qUB1S, entre surpresos e atônltos, não só não conheclam, como não
tlnham como saber, da motJ.vação do que se lhes J.mputava, nem de CQ
mo foram obtidas as provas e os testemunhos.
A experJ.êncJ.a dlta que taJ.s rnecanJ.smos constJ.tuclona15
de defesa devem ser postos com clareza mlnuciosa, de sorte a
J.mpg
dlr, ou pelo menoS lnlbJ.r, desde que enseJando correção
lnequívQ
ca, os abusos e os desvJ.os inerentes ao exercício não f15calizado

nal

~ o que ora se propõe

Const~tu~nte.

à consideração da Assemblér~a Nacio-

í

P:

do poder.

LEOPOLDO PERES

EMENDA
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Sala das
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Subcomiss~o dos Direltos e Garantias
Individuais
T E X T O I . J l . l ! l T l F l e A ç A o ' . = . : = = - - - - - - - - - - -_ _...,

Dê-se ao § 15 do artigo ún~co do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais a seguinte redação:
§ 15. Aos La t i.qant.ea em qualquer processo judic~al ou admi
nistrativo, e aos andLc Lado s em qualquer s r nd cãnc í.e ou Lnquéza tic
rão assegurados a ampla defesa, o contraditór2o e o devJ.do proce~so

se
le

í

,..-

P:

gal, com todos os recursos inerentes a esses princíp~os.
Não haverã
tr~bunais de exceção, nem foro priv~leg~ado. ~ vedado o privilégio
de
foro por prerrogativa de função para os crimes comuns.

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

Deputado JORGE ARBAGE

~

EMENDA

I"LI:N,lIIUO/COJ,lISS;.o/so.CONISaÃO------------,

Can.Soberanla e dos

D~re~tos

e Garantlas do Hanem e

=

100199-0

a

TEXTO/~usTIFleAçÃO------------------,

A interpretação jud~c~al, a prãt~ca administrativa

m

7smo a
c~mento

Inclua-se, onde couber, no capítulo da CIDADANIA, no an
teproJeto da Subcornlssào dos DireJ.tos PolítlCOS, Dlreitos
vos e Garant1as.

e

cons!r~cão acadêmica~ todos mal.orientados, ,semqUalqUe;conh~

h~stor~co ou doutr~nar~o das ra~zes cultura~s dos princípios
da ampla defesa, do contrad~tório e do devido processo legal, levaram
ao estre~tamento da aplicação desses pr~ncíp~os e mesmo à sua denega-

Coleti

ção. As sindicâI.:cias e inquéritos secretos enseJaram a "montagem" de
processos que Ja nascerarncondenando os acusados, os quals, entre
sur
presos ~ at.ôna, tos, não só não conheciam, como não t.a.nhem como saber,
motiava cao do que se lhes amput.ava , nem de corno foram ob t a.da s as provas

IIArt.
Todo ato normativo da adroin~stração
será
prevlamente publicado para clência dos lnteressados, os quals apre
sentarão defesa de seus interesses em audlêncla pública obr1gató-ria."

da

e os testemunhos.

JUS T I F I C A ç Ã O

A experiência d~ta que ta1s mecanismos constJ.tuclonaisde
defesa devem ser postos com clareza mlnUC1osa, de sorte· a impedir, ou

,A a~m7n~tração d~ res publ~ca ~mpõe a transparênc~a
e ~ publlcldade dos atos admJ.nistratlvos.

proce~so clcJ.sor~o

pelo menos ~n~b~r, desde que enseJando correção inequívoca, os abusos
e os desv~os inerentes ao exercício não fiscalizado do poder.

do
O
con

prlnclplD rep~ese~tatlvo, por seu turno, eX2ge a prestação de
tas e a c~munlcaçao permanente entre o delegado e os delegantes d~
poder pol1tlCO. Da soberanla popular, por flm, decorre que a
sede
do poder deve s7r ~onsul~ada, tao a mlúde,quanto viável, para
se
c~nhecer sua oplDlao e te-la como co-partlclpe do processo declsó
rlO.
-

Con~.tU"~n.tc SOTEP-O ClIMHA

Posta essa ordem prlncipl01óglca, é de todo
]ustlflCá
vel que se conheça preVlamente o .que o Poder PúbI1CO quer
eXlg1r
do~ aàrnlnlstrados. Crla-se, dessarte, mecanlsmo sadlo de controle
prevl0_da l:galldade e do 1nteresse público. Tem-se, por flm, a ln
tegraçao malE completa entre governo e povo.
É o que ora se propõe

à consideração da Assembléla

cional Constltuinte.
sa~a

EMENDA
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COMISSÁO VA SOBERAN. E VOS VI R. E GAR. VO Ht1/1 EII E VA .\Wl
nno/..usTlflc.çic

r.T

N~

Ac.e~cen.tc-~e

~

~

ao An.tep.oje.to ap.ouado pela Subcoml~aio I-C

o ~e9uút.tc, ~upltl",lltdo-~e M dÜjJoalç.õc~ cn, con.t.ã.-i.o.

das Sessões, em I" de Junho de 1 987.

'~~~

E deuc. do Ea.tado pltomouca a ~gualdade ~oc~aL. econim!
co. e cuL:tu.at, !temouI'.Hdo-.!>1'. oba.tiicuto.!> c d~apa'ülctdo que,
lmpl'.dcm o plCHO de~enl'o.tvlmclt_to de. pcaaoa hUlMna e a c~c
;Uva pct• .t~c-i.pação de t.odo s oa ci.dadiioa c t.abaLhadohca na.

.J

O~9anlzaçao polZtica, e~o"5mlca e 6~c~al do PaZ~'I.

J li S T 1 F I C A

tJ

SEN. LEOPOLDO PERES

. . , - - - - - - - - - - 't.lNA'"0/CONlS.ÃOI.U.COllll•• i o - - -
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SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
Subcomissão dos DJ.reitos Políticos, TUTO/,lUllTIFleAç;.o-----'-'====nr re eoe Coletivos e Garantias

EMENDA
100200-7

í

Inclua-se, onde couber, no capítulo DA CIDADANIA, no ante
projeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, Direitos Coletivos
Garantias.
e

Á O

Cabc i Rcp~b(~ca .cmOVCh OJ obatituLOI dc o.dcm .!>oc~al C
que, L~mltando dc 6ate a L~bc,dadc c a 19uaLd4dc doa c~d~
diioa, ~npcdcm o pLChO dClcnucLu~mcnto da. peJara h".ana c a e5ct~va'
palttlclpa.ção dc .todoa o• .t!ta.ba.Lhado.cI na c~pan~:açãc poLZt~ca cccni
mica. e .!>ocial do Pa.Z.!>.
econ2~~ca

--,

ç

OSO
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Conatituinte SOTERO CUNHA
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omssÃo

VA SOBER. E VOS Vln.

._,

Ac4e6cente-6e ao Antep40jeto aplouado pela $ubcomil6io d06
Vl4eit06 e'Ganantlal lndivlduala o 6eguinte antigo:

E cAlmc
da,pa4a

ç

Á

O

100203·1

E GAR. VO Ht't:E'1 E VA IlllL.
Tt~TO/Ju~ll',C .. ~ÃO-----------

"Ant.

S T 1 F 1 CA

EMENDA

Aqui, i ccn6ideAação da A66embtEla ~acLonat C"n6tLtuLnte
um" idEia que .Iu.c9amco6 Opc'Atulla pala 6e4 Úl6c4Ldn )l(' Texto Ccns t ctucional, na pa4te AelatLva i libe.dade de cO~lciê.ncLa e dc culto.

a Manutençio de emb4l5e6 humanol en Li
~Lna expenLmcntai6 c comenciail."

J li S T 1 f

tJ

1 C A ç Ã O

CRISTINA TAVARES
PI.ENA'uo/cONlssio/sUICONIUio----

Alentado6 comentánioa têm a-<.dc'

~e-<.tol

cm tOll:(' dC'1 ol'c"i

mentoh e doJ AC6ultado~ ba~ta'lte DU5adc6 daJ p\;tica~ gCJl~tica~

;.c
je CI', dca la4gamente d-<.nundidaJ.J. A deHc'llt-.c'lada ut-<..cJ.oaçã"
C~I
expelt.Lênc.t!t6 têm l.c.\.'ado mu'[to>s e-b.tud-t(l.[)O.b a. \lat.{c.<..lla"wcn, fi pC'~6ir-tL~

dadc de te4."1 num 6utu40 não muito Aemoto vendadcL'''1 ~ollltnol
nlanc.b. t .[.660 que. pJt.etc.nde.mo.b ..lll,pc.dt!I. c cr. a. J-')1'd~.J.lc.ntc. clI,cllda.

_

COMISSRO OA SOBERANIA E DIREITOS DO HOMEM
r-:r1EXTO/~USTIf'IC...ç : i o - - - - - - - - - - - - - - - . . ,
Altera-se o inciso XVII_ do art. ( ... ) do Anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, I~C, passando
a
ter a seguinte redação:
XVII- A assistência à família na pessoa dos membros que
a integram, competindo ao Estado criar mecanismos para coibir a
vio
lência no âmbito destas relações.

~_

JUSnllICAçllO

'--

N

~==='_'__='_"_'-""-'::.....=.="-'-

0M1 SSÃO VA SOBERA N

Ityj';UW\
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Conltituintc SOTERO CUNHA

."'t~~C;.,,;l;~:"';"~~-R-A-N-T-.-V-O-H-O-I-1E-I-I-E-M-lI-d

r.-r---------------ft.TOI"U$TI'lCA~ÃO--------------_~1
ÁcAe6cente-6e o 6eguinte ao antepAojcto ap,ovado peta Sub
coml66ão l-C, 6upAlmlndo-ae aa di6p06lç5e6 em cont4á4lo.

O dlAclto i vlda, i 6aidc e i alimentação E alaeguAado
de6de a concepção, devendo o E/dado I'le6.ta4 tlHia.têllcitl '
iquetea cujoa paL6 nio tenham condLçio de ~azê-lo".
J li S T 1 F 1 C A

A edição da exp4e66io i vida, di

ç

Ã O

maio~

amp.citude de lenti

do, Dla~~~ ab~aJlg~)lC~a, n~o 6lcando o di~eltú c6tiputado Jl~ p~ece~t0'
a. ape.J1a..b ã. hllUde. e a a!-<.me.n.tação, 'na6 de6de c' mC'lncuto que s e tem CC'-

.0 exl6tente um novo 6eA, delde a concepção. Nio ae tAata de uma AedundâneLa a lncluóão da pa.cav4a vida, e'" vintude do aelltLdc' amplo do
.teJCmo cc nc e pçdu , que, em aZ, é o ato ou o e6eito dc c onc e ca ,
de
CAlaA, de geAaA.
é

tJ

EMENDA

--,

COMISSÃO VA SOB. E VOS VIR. E GARANT. VO HOMEIf E VA IlUL.

r.-r---------------

1[X10IJUSTI'It ...çio

~"":-:::-:I

j-ç0(;L!'DJ
~

Ác4e6cellte-ac flO Anteplt.ojeto ap40vado rela S"bcom'66ão doa
ViAClt06 e GaAantlaa Illdividuaia o aeguinte aAtigo, ellmlnando - ae
0.6 düpoa-lçõe6 em cont4ált.lo:
- E plcna a tibc4dade de ccnaclência, 6icando alaegu4ado aoa c4ente6 o exe4cZcio de aeul cul
t06 Aetlgl0601 quc não cont4a4iem a c4dem p~blica e
06
bon6 c06tumea."
"AAt.

CRISTINA TAVARES
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COIl6Utulnte SOTERO CUNIIA
~----'-------I'LI:J,;.,.Io/eo.. lssio/s uleoulssio

Parte-se do pressuposto de que a garantia individual pr~
vista no caput do artigo deve ter por objeto os membros que
integram
a família, constituída civil ou naturalmente. Compete, portanto,
ao
Estado assegurar o direito de assistência global ao agrupamento famA
liar, promovendo a plena realização social de seus componentes, numa
perspectiva de igualdade e respeito mútuo.
Até hoje o legislador brasileiro não se empenhou em
con
ceituar de forma diferenciada os crimes cometidos no âmbito das) rela
ções de família. A violência doméstica é observada em dois níveis;
a) ameaças, espancamentos e assassinatos cometidos pelos
maridos contra suas mulheres;
b) maus tratos, agressões sexuais, prisões domiciliares,
espancamentos e torturas praticados pelos pais contra seus filhos.
Tais práticas permanecem ocultas pelas relações de poder
estabelecidos no Código Civil, sobretudo no que concerne à Chefia
da
sociedade conjugal exercida, exclusivamente pelo homem.
Perante a Lei, o crime cometido por maridos, companheiros,
noivos, namorados, padrastos, tutores, etc, é qualificado como lesão
corporal e nas próprias estatísticas policias não se pode aferir
o
alto índice de violência que permeia tais relações.
A prevenção dos delitos na constância das relações
de
família pressupõe a criação de mecanismos tais como Delegacia da M~
lher, Conselhos dos Direitos da Mulher Centros de Orientação Jurídl
ca Preventiva- serviços públicos e gratuitos indispensáveis à assi~
tência à família que se pretende assegurar.

~---------------

TItXTOI.lUllTlfICAÇio,-------

~
~
,

Suprime-se do item I do Artigo único do Anteprojeto
da
Subcomissão dos Direitos e Ga~antias Individuais, a expressão"
será
punido como crime o aborto diretamente provocado ."
JUSTIFICAÇIlO
A inclusão da expressão "será punido como crime o aborto
diretamente provocado", na nova Carta Constitucional, além de
est~
~ar a evolução social, retroage nos direitos e garantias individuais
já existentes em nossa legislação. A norma ora proposta vem cercear o

I . Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homeme da Mulher

preceito contido no nosso Código Penal, com data de 1940, que prevê a
não punição do aborto praticado por médico nos seguintes casos: 1- Se
não há meio de salvar a vida da gestante; 2- Se a gravidez resulta de
estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante e, sendo
esta incapaz, de ~eu representante legal.
O ,legislador aq elaborar a Lei, considera antes de tudo
que a sociedade' necessita normatiza para vivenciar a sua realida~e .
Tanto isto é verdade que vários parlamentares brasileiros já apresen
taram Projetos dando uma forma mais ampla ao assunto. Exemplificando,
podemos citar o Deputado J. G. de Araújo Jorge, que já em 1972,
te~
tou incluir o aborto eugênico em nosso Código Penal; o Deputado João
Menezes, em 1975, tentou ampliar os casos de aborto através do Proj~
to de Lei NQ 177; em 1983, a Deputada Cristina Tavares também ensal
ou redefinir o espectro dos motivos da prática abortiva no Brasil,com
o Projeto de Lei Nº 590; e em 1985, o Deputado Genoíno Neto, deu
en
trada na Câmara dos Deputados, ao Projeto Nº 5.456, defendendo a não
punição ao aborto praticado por médico, com o simples consentimento da
gestante.
Por último, ressalta-se que Constituições estrangeiras da
nações mais civilizadas, não incluem o aborto como matéria
constitu
cional, deixando simplesmente à legislação ordinária a atribuição
de
acompanhar a evolução social tutelando os direitos clamados pela
so
ciedade.

e 051

De fato a concepção de deixar à lei ordinária a tarefa de sint5'.
nizar-se com a evolução social tem sido até agora seguida pela legis
lação brasileira. Pois é no Cõdigo Penal, em lei de 1940, que se
en
contra a regulamentação especIfica quanto ao aborto diretamente prov~
cado. O Código prevê duas circuns tâncias : em caso de gravidez resu!
tante de estrupo ou quando a gestação representar grave risco para a
mulher.

..-

f:J Senador

AUTO"

]

.

Constituinte lRAM SARAIVA
EMENDA
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100210-4
dos tu.r , e Garantlas do Hcm;m e da Mulher
J
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Subcomis~ãn 1 {'
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Art. - Todo cldadão é parte legítlma para propor ação
pública condenatórla contra unlão, ou o Estado, ou o Munlcíplo,
a
f1m de compelir o réu a prestar moradia, a11mentacão, vestuár1o, e-

ducação, asslstêncla médlca e trabalho ao menor de 16 anos de ldade
que se veriflque não possulr, por Sl ou por seus responsáveis, meios
com que se prover aqueles dlreltos.
JUSTIFICAÇ!l.O

--------------AUTOlt------

.....

fUCRISTINA TAVARES
1"":1---------- Pl,.lNAflIO/cOW.ISsio/IUICQIIIUÃO
DA SOBERANIA E OIREITOS DO HOMEM

--.

O problema do menor é um escãndalo que brada aos céus.
Não pode contlnuar. Urge resolvê-lo.
Há duzentos anos vive a humanldade o ciclo das declarações formais de dlreitos. Há que pensar, com urgência, no assegurarnento desses dlreltos.
Dlrelto sem ação não ê direlto: é relvindlcação de di
relto. O que confere efetlvidade ao dlrelto é a existência de ação
que converta em realldade. O que torna efetivo um direito é a possi
bllldade de obter uma sentença de Juiz que o assegure, que
mande

~DA

100208-2
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,

respeitá-lo, que ordene o seu atend1rnento.

Altera-se o Art. 7 da Subcomissão 11- que terá a seguinte re

Quantos de nós se sentem revoltados com o fato de não
poder fazer nada em favor de um só desses mllhões de menores aband~
nados que se nos depara a todo momento em nossa vida contldlana.
Todos os dlreitos, ou quase todos, já foram
declar~

dação:
Art. 7 - O Estado brasileiro exercerá soberania política,te~
nológica e conômica, permanente sobre todos os recursos naturais que
se encontram em seu territór~o e sobre os bens criados pelo
empenho
e pelo trabalho do seu Povo.

dos; 1nc!us1ve os do menor. Belíssimas declarações.

Vamos crlar, por via constituclonal, o dlrelto de ação,
o direlto de aglr em favor do menor c~mprovadarnente abandonado, com
provadamente carente de recursos e melOS com que se prover dos dir;i
tos fundamenta15 da pessoa humana - morad1a, allmentacão, vestuárlO,

JUSTIFICATIVA

educação, saúde, trabalho.
A norma que sugerlmos é auto-executável. Após a promu!
gação.da ConstltulÇão, todo cldadão poderá compellr judlclalmente o
Poder PúbllCO - federal, estadual, munlclpal - a cumprir o seu dever
para com o menor. Recusemos desde logo o argumento de ordem admlnlstratlva e financelra, de que não haverá dlnhelro. Há, e haverá, sim.
Haverá dlnhelro porque a ordem das priorldades se estabelecerá
de
forma reclonal. o espectro das ações judlclals - mllhares de
ações
- obrlgará os governos a ordenarem as suas próprlas finanças, e a se
aparelharem para cumprir as ordens Judiclais que a eles serão dirlg!

No bojo da revolução tecnológica da era pós-industrial a s~
berania exerce-se com o fortalecimento de base científica e tecnológl
ea.

fas doravante.

[JCRISTINA TAVARES
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TUTO!.lUSTIP"ICAÇÃO----------------,

Suprima-se do item I do Artigo Onico do Anteprojeto Constituci5'.
nal da Subcomissão DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. 1 c a expres
são "Desde a sua concepção até a morte natural"
JUSTIFICAr'J(O
A definição do que é primordial para urna melhor e mais democráti
ca forma da organização da sociedade e para a vida dos seus cidadãos,
pode alterar-se, nuançar-se, a medida que a evolução sócio-política
OU econômica ou ainda cultural de um paIs avançar.
~ consenso entre os legisladores que a legislação ordinária está
mais apta a sentir o pulso da variação das reivindicações do corpo ci
vil de urna nação.

fU Senador Constituinte IRMl. SARAIVA
L=:J
1
L
Canissão da SOberania e dos Direltos e Garant.do Hanem e da Mulher .
"I.II';H"'''IO/co''''$sÂofsUICOU.ssio

.!.1

Subcomlssão 1 A

""'''"'''''''''0

EMENDA
100211-2

p, I"C 1'Y'nt""

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se ao ltem II do artlgo 30 a seg.redação:
"lI - resolver sobre os tratados, convencões
e quaisquer atos internacionais que, direta ou indlretamente, obriguem o Brasil".
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

e necessár~o que todos os comprom~ssos inteE
nacionais celebrados pelo Chefe de Estado seJam aprovados pelo Congresso Nac~onal, órgão representativo da soberan~a popular.

tJ Senador ccns t

AUTO"

i

I

eu í.nce IRAM SARAIVA

"1.,,,.,,,.....'1"'".'''''
ê!CGIro.ssão da SOb. e cbs
Subcomissão 1 A

D~reitos

EMENDA
100212-1

~

e Garan. do Harel!l e da "lulher

f!J

cuct ru

di.b-

n:XTo/Ju$TIF.C4ÇÃ,O

Todos os atos internacionais celebrados pelo
Chefe de Estado devem ser aprovados pelo Congresso Nacl.onal, órgão
representat~vo da soberanl.a popular e ao qual compete ação fl.scaliz~
dora. A l.novação obJetl.vada pelo Anteprojeto é contrárl.a ao nosso D~
reJ.to e a tendênc~a que se observa na prát~ca ê d~arnetralrnente oposto: o Congresso tem pleiteado mal.S poderes fl.scall.zadores.

AUTOIl

tkITss?io m SOBERANIA E .;;,,~:=u;,:::m.IllS ro
E~ENDA

'

;;;I1Jlk
,,o<

EMENDA
100215-5
ú/I

T[ltTO/JUSTlrlcAçi.o

e(-n~

EMENDA SUBSTITUTIVA

Suprl.ma-se o l.tem VIr do artl.go 26.
JUS T I F I C A C Ã

roIDI E 00
.1

Subceml.ssão 1 A
~

SUPRESSIVA

l

benador Constitul.nte IRAM SARAIVA

Dê-se ao item VI do Artigo 26 a segul.nte redação:

o

-

t1VI
negociar, ad referendum do Congresso Nacl.~
nal, Tratados, convenç~es e quaisquer Atos InternaC10nais que, direta
ou indiretamente, obrl.guem o Brasil. "

Ratl.f~car e denunc~ar tratados são atribul.çôes com
preendidas na competêncl.a para "neçoc i.ar tràtados", de que trata
o
item VI do mesmo artigo. Com efeito, " negocJ.ar", ad referendum
do
Congresso Nacional" ( expressão usada oelas Consto atual e
antleri9.
res) significa l.nl.ciar a negociação( com a assinatura ) e ratl.ficála, depois da aorovação legislativa (com a ratl.ficacão).
Providen
Cl.ar o depósl.to de instrumentos de rat~fl.cação ou de denúnc~a junto
aos órgãos competentes" é consequência lóg~ca da conclusão do ato
a negocl.ação ou a denúncia - e não precisa ser estabelecida na Con~
t~tu~ção. A Lel. ~aior não deve conter dl.sposições desnecessár~as.

JUSTIFICAÇ!'O
~ necessár10

-

AUTOII

tJ

l

Senador Constituinte IRA'\. SARAIVA
I'L(NIt1f.lD/CCAf,s".,io/svacollf'u,io

rColussão da Soberania e cbs Dueitos e ",aran. do Han€llI e da ~lher
Subcoml.ssão 1 A

tl;XTo/JUSTlf'ICAÇÃO

I!..I

(tf~·í.,~v.

OI

l.nternaci~

t conveniente que se uniformizem os termos elllpr.'!:'.
gados, a fim de que se evitem dúvidas futuras. Com esse obJetivo, e§.
tou propondo Emendas aos Anteprojetos das Subcoml.ssões da UnJ.ào,
do
Distrito Federal e Territórl.os (item I do Artigo F), do Poder Legisl~
tl.VO (a t.em I do Artl.go 59) e do Poder Execut1vo (item XVI do
Artigo
IH'). A expressão que propomos " Tratados Convenções e Atos
Intern~
cional.s " Já se l.ncorporou ao nosso Direito e, com alguns
acrésc~
mos, pode Anteprojeto não satisfazero objetivo constante da justific~

EMENDA
100213-9

I

que todos os compl:omissos

naJ.s celebrados pelo Chefe de Estado sejam submetidos ao Congresso N~
cl.onal e não, apenas, certos atos como sugere o Anteprojeto.

çâo ,

são

opostos.

! 'cr, Ix ']

Supressl.va
Suprl.ma-se o artl.go 28.

E~NDA

AUTO"

é1
JUSTIFICAÇÃO

Senador Constl.tul.nte IM'\. SARAIVA

~comissão

consequéncia da suoressão do l.tem VI do artl.go
26, proposto em outra Emenda. Todos os atos internacJ.ona~s devem
ser aprovados pelo Congresso.

l

'LlHI.JIIIO/COUISSio/SUICOUISSio

da Sob. e cbs Dire.J.tos e Garan. r:O :fClllf"me da 'lu1her
(.lpr;T",,,,.,,",,
Su!:xxml.ssão 1 A
TlltTO/JUSTlI'ICAÇio
~
E~NDA

EMENDA
100216-3
01/0(,1,,':)

ADITIVA

Acrescente-se ao l.tern III do artJ:go 33, aI:!,.
nea com a segu1nte

redação:
II

t:senador Constitul.nte IRAM SARAIVA
..,---------~

I'l.ENÂ"'O/C;Q"'IS3lÃO/SUICOMIUÃO

c l. contrariar tratado dando prevalênCia à

LeJ." •
---,

Colussão da Soberania e dos Direl.tos e Garantias do Ilarem ed
Subcomissão 1 A

EMENDA SUPRESSIVA

Suprema-se o item VIII do artl.go 26.

JUSTIFICACAO

A hipótese não está compreendida no artigo
e é consequência da supremacia do tratado estabelecida no ~go 22.

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

P: Constituinte Gilson Machado
~

'Lf:N,UllO/COllIUÃo/.UICOlil.llio------------,

• omissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulh r I -

teprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos e Garantias.

EMENDA
100217·1

JUSTIFICAÇÃO

--..J

Embora entendamos a intenção positiva do relator ao redigir esse parágrafo, consideramos que esse dispositivo, que
ora
propomos suprimir, podeTia se transformar num instrumento permanente de ameaça aos mandatos parlamentares e ser utilizado inte~
cionalmente para prejudicar os parlamentares mais combativos.

Emenda aditiva do texto do artigo inicial, item XXIV da redação final do antepro
jeto da subcomissão I-C
EMENTA: Dá nova redação ao item XXIV.
~T.

- É assegurado o direito de propriedade
salvo caso de desapropriação por necess~
dade ou de utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa
indenização em dinheiro, ressalvadas as
exceções previstas nesta Constituição.

§' 12

-

Facultar-se-á ao expropriante e
apenas
nos casos das exceções previstas, o pagamento em títulos da dívida pública,com
cláusula de exata correção monetária

§ 22

-

Em caso de perigo iminente, as autoridades competentes poderão usar da propriedade particular, assegurada ao seu pro prietário indenização posterior.
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.\UTOII

_

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA
_ - - - - - - - - '1.1N""lO/cOMI.aio/.u.cOlllaaio----------

tJ D:MlS'51b l1\ 9:EERIMA E DOS DlltITOS E tm<ffiIAS DO H:M:M E l1\ M..lJ-fR

~
~

EMENDA
O inciso XVI do art. 12 do anteprojeto da Subcomissão
dos
Direitos e Garantias individuais, renumerado, passa a ter a segui~
te redação: "a reuni.o pacifica".

Justificativa:
A garantia do direito de propriedade e as limitações
a ele impost s pelos condicionamentos sociaís necessitam de expre~
sa autorização constitucional.
Na redação original deixava de existir espaço para a
execução das desapropriações para fins de reforma agrária,com
pagamento em titulos.
Também não aludia o texto ao instituto da requisição
limite também imposto ao pleno uso da propriedade.

JUSTIFICAÇÃO
Os direitos e garantias individuais devem ser expressos no
texto constitucional de forma clara e explícita, sem quaisquer limitações.

_------------"UTOIl-----------~-_,

CONSTITUINTE HAROLDD LIMA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 't.ENAJlIO/cONJuio/.UICOMI.sio----------

tJ

EMENDA
100218-0

D:MlS'51b l1\ 9:EERIMA E DOS DlltITOS E tm<ffiIAS DO H:M:M E l1\ M..lJ-fR

P:

~

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA
'l-INUIO/COUISllo/IUICOlllhio----------..,

COMISsílo DA SOBERANIA E DIREITOS E GARANTIAS 00 l-GEM E DA M.JlJER
~--------------_T[)lTO/~USTI

.. IC..

~
~

c;io---------------...,

EMENDA

EMENDA

Suprima-se o art. 19 do anteprojeto da Subcomissão dos D~
rei tos Políticos, Coletivos e Garantias, renumerando-se os seguintes, bem como a expressão "voto destituinte" do art. 32.

Dê-se ao art. 19 do anteprojeto da Subcomissão da Nacion~
lidade, da Soberania e das Relações Internacionais a seguinte red~
ção:
Art. 19 - O Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios:
I
- defesa e promoção dos dire~tos humanos;
II
- manutenção de relações amistosas com todos os
governos e povos amantes da paz e da liberdade;
III
- não reconhecimento de governos que pratiquem
discriminação racial ou adotem regime político
fascista;
IV
- apoio à conquista de independência nacional de
todos os povos, em obediência aos princípios da
autodeterminação e do respeito às minorias nacionais e étnicas; e
intercâmbio das conquistas tecnológicas, do paV
trimônio científico e cultural da humanidade •

JUSTIFICAÇÃO
O voto destituinte, proposto pelo relator, s6 tem sentido
no sistema eleitoral distrital, com o qual não concordamos,
por
considerá-lo antidemocrát~co. Assim, propomos a supressão do disp.9.
sitivo.

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

EMENDA
100219-8

•
EMENDA
Suprima-se a frase ", transgressões eleitorais essas puníveis com a perda do mandato", do parágrafo lQ do art. 18 do a~

JUSTIFICAÇÃO
A explicitação dos princípios que devem nortear as relações internacionais é fundamental. Não podemos atrelar estes prin-
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cípios a resoluçõe$ de organismos internacionais sob pena de
tringir a nossa soberania.

res-

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA
- - - - - - - - - PLINAIllO/CONlllio/luacoaul.ÃO----------

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA
~

'LINÁlMO/cONllllo/aUlCOIIIUio

tJ lX»4lssJIO DA SOBERANIA E OOS ÓIRElTOS E GARANTIAS 00

ro.EM

E IoU.HE

~
~

EMENDA
Inclua-se o seguinte artigo ap6s o art. 59 do anteprojeto da
Subcomissão da Nacionalidade da soberania e das Relações Internacionais.
Art. - Na salvaguarda da sua independência e da sua soberania, o Brasil não admite nenhuma ingerência externa em sua economia, política, orientação e produção cultural.

JUSTIFICAÇAO

~
~

EMENDA
o inciso X do art. 12 do anteprojeto da Subcomissão
dos
Direitos e Garantias Individuais passa a ter a seguinte
redação:
"a livre manifestaç-ã-o; é livre manifestação de crença religiosa e
diversões
de convicções políticas, ideo16gicas e filos6ficas; as
públicas e uS espetáculos públicos são livres, estabelecendo-se apenas sua classificação etária".

JUSTIFICAÇAo
Não consideramos correto proibir o anonimato ou pseudônimo,
como pretende o anteprojeto e inclúimos nesse inciso a
expressão
"ideo16gicas" para ampliar o direito à livre manifestação.
Além
disso, consagramos o princípio de que os espetáculos e as
diversões públicas são livres, podendo apenas existir a sua classificação etária.

~ perda da soberania nacional se dá exatamente quando as
potências imperialistas dominam a economia, a política, a orientação
e a produção cultural de um país. Para um desenvolvimento nacional
independente é necessário resguardar esses setores.

CONST~TUINTE

HAROLDO LIMA

, - - - - - - - - - "LUA.uo/c:OMIII10/1UM:OIIINio---

_

~
~

EMENDA
Suprima-se a expressão "desde a sua concepção até a
morte
natural, nos termos da lei" do inciso I do art. Único do anteproj.!:
to da Subcomissã~ dos Direitos e Garantias Individuais.
JUSTIFICAÇAD
A emenda proposta visa tornar mais conciso o texto constitucional, dando ao direito à vida uma formulação ampla e que contempla esse direito em toda a sua plenitude.

-------------AVTOft-------------CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

l!J

EMENDA
Retire-se do inciso VII do art. 12 do anteprojeto da
Subdos Direitos e Garantias Individuais a expressão "tráfico
de T6xicos".

co~issão

JUSTIFICAÇÃO
Não se deve mistura~ um crime como o tráfico de t6xicos com
o bárbaro crime de tortura, considerando ambos como inafiançáveis
e inanistiáveis. Na nossa opinião, o tráfico de t6xicos deve
ser
matéria abordada na legislação ordinária.

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

tJ COoIISSAo DA SOl3ERANIA E DIREITOS E GARNTIAS 00 I-OJEM E DA H.JLHER
EMENDA
Oê-se ao art. 18 do anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais a seguinte r.!:
dação:
Art. lB - O Brasil não promoverá nem se envolverá em gue~
ras de agressão ou de conquista, nem anexará territ6rios.
JUSTIFICAÇAo
D nã& envolvimento em guerra de agressão ou de conquista,
bem como a não ~nexação de territ6rios pertencentes a outros países, é uma garantia do respeito à soberania e à
autodeterminação
dos outros povos.

~
~

EMENDA

O inciso XXIV do art. 19 do anteprojeto da Subcomissão dos
Direitos e Gárantias Individuais passa a ter a seguinte
redação:
"a propriedade, subordinada à função social".

JUSTIFICAÇÃO
As expressões que propomos suprimir devem estar contempladas no capítulo constitucional relativo à reforma agrária.
Nossa
emenda objetiva tornar mais conciso o texto constitucional no q~e
se refere aos direitos individuais.

I . ComIssão da Soberania e dosDireItos e Garantias do Homeme daMulher

l!J

AUTOIt

ê: Senador

Constituinte João Menezes
r = - I - - - - - - - - - 'I.f.NÂ'UO/COMlsslo/.u.COMII.io------------,

~
~
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terrogação, à noite, sem a presença do advogado ou de representante
do Ministério Público".

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao § 9Q do anteprojeto da Subcomissão dos DireiRepetimos a redação dada ao § 12 a fim de

tos e Garantias Individuais a seguinte redação:

acrescentar

que a vedação à realização de inquirições ou de interrogatórios,

a presença do advogado ou de representante do Ministério Público diz

"§ 9º - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua,
de trabalhos forçados, de banimento e de confisco, ressalvados,
• to à prisão perpétua, a legislação aplicável em caso de guerra

respeito ao período noturno.

qua~

exte~

Ao lermos o referido item, constatamos a sua total in-

na, e os crimes de roubo, rapto de menores de 14 anos, de estupro ou
s~guidos

de seqüestro,

sem

viabilidade, vez que' no interior do País, raras são as

de morte, para os quais não haverá os benefí-

delegacias

que poderão atender a esta disposição constitucional.

cios de redução da pena, nem da primariedade policial."

Nem sempre os representantes do Ministério Público reJUSTIFICATIVA

sidem no distrito municipal e sim na sede das Comarcas.

A redação que propomos visa a acrescentar ao § 9º

os

Limitando a exigência para o período da noite a

crimes de roubo, rapto de menores de 14 anos, estupro os seqüestro,

exigê~

cia se viabilizariã.

seguidos de morte.
Esta a nossa intenção.
A sociedade brasileira vem se ressentido sobremaneira
da falta de segurança e tranqúilidade públicas.
Ocorre, com freqüência, que os indivíduos que cometem
esses tipos de crimes são reincidentes.

Senador Con.titutnte João Menezes

=
Eles possuem, em andamento processual, várias incidências e assim mesmo estão em liberdade por serem primários.
Enquanto aguardam julgamento continuam a barbarizar

a

sociedade.
Nossa intenção é que não passam se beneficiar do
de serem primários> já que ainda não forma condenados, e que,

fato
uma

vez condenados, também, não sejam beneficiados com a redução da pena
Sabemos que a legislação ordinária permite que o pres!
diário com bom comportamento, embora condenados a vários

anos

de

I'LUÁ'UO/COMIUio/.ulcaMIIlÃO-----------,

CCJlI1issão da Soberania e dos Direitos e Gara,Uas do Homem e da
Mulher.
Uê-se ao item x do a'1teprojeto da
tos e Garantias Individuais a seguinte redação:

~
~

S~bcDmissã()

dos Dire.!

"X - a livre manifestação do ;Jensamento, ve~do na turma da lei, o anonimato; é livrea ~anifestação d: convicções políticas
e fi~os6ficas; as d~veIsões e o~ espetáculos públicos ficam sujeitos
às leis dB proteçãu oa suciedade; "o serviço de ~ensura atuará sobre
pro granas e espetáculus L8levisionados, visando a protege~ a
~o~al
e O~ ~~n~ costumes, nos term~s da l~i;

reclusão, passem à detenção, à prisão albergue e à condicional, volJUSTIFlCAÇI\O

tando às ruas.
Incluímos ao texto do anteprojeto o crime de rapto

de

menores de 14 anos, seguidos de morte, por entendermos que este

é

tão mais bárbaro do que o de següestro.
O rapto é cometido sempre com objetivo libidinoso;

A redaçã~ proposta ~ara o item X visa a explicitar qUB
o serviço de censura ,ão terá apenas o caráter clasitica~~rio
pur'
jdadBs, mas objetivará, isso sim, a ;Jroteçãó à ~oral e aos uons custumes, atuando sob~e os progra~as de televisão.

o

A programsção de nuss& televisão está por dBmais licen-

que dizer oos cumetidos contra crianças indefesas?
ciosa.

Este, nosso oojetivo!.

passiV3~entet

Ninguém puúe ser

u~riyado

as agressões

SeUS valUle de moral e

~us

a assistir, com
d~

s~s

família ,

bom costume.

r:-r-----------=S=-e-n-a-d70-r- C~~-s-t-i-t-u-i-n-t-e-J-O~1\~O-M-E-N-E-Z-E-S--'L·f!~1t(íO~'~~Cf,uê'a·'~~berania e dos
Direitos e
r::-r

Garantias do Homem e da

I
M"lher

EMENDA

100229-5

TUTO/olUSTII'ICAÇio

Senador Constituinte JOAO MENEZES

__,

EMENDA

100231-7

Dê-se ao § 12 do Anteprojeto da Subcomissão dos Direi-

~

T[XTO/~u'T1Frc.çiQ---------------__,

tos e Garantias Individuais a seguinte redação:
Dê-se ao item XI do Anteprojeto a seguinte redação:

"§ 12 - Não será incriminatório o silênciao do
do, acusado ou réu.

indici~

t vedada a realização de inquirições ou de in-
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"XI - a publicação de livros, jornais, periódicos, a

Verifica-se que a identificação criminal tem caráter qualifi
catório,e se reveste de cuidados que resguarda o identificado
e
a autoridade.Por outro lado,a identificação civil,pode conter erro
que prejudiquem os processos criminais,transferindo-lhes vIcias
insanáveis.

r~

dação, a impressão, a divulgaçlão e o recebimento de informações co.!.
retas, opiniões e idéias, aispensada a licença prévia; é assegurada
a pluralidade de fontes e vedado o monopólio estatal ou privado dos
meios de comunicação, ressalvada a concessão de canais de

televi-

são e rádio, regulada em lei; os abusos cometidos serão

punidos e

indenizados na forma da lei; não serão toleradas a propaganda

de

guerra, de preconceitos de relegião, de raça, de classe e outros

pr~

li}
~

AUTOIt

CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI

@í

11_1

.L••••"/c••" •••/I.." •• u&O
~
100234-1
ISS1fD DA SOBERANIA,llOS DIREITOS E GARANI'IAS llO OCMEM E DA
_
,SUBCXMlSMo DA NACIONALIDADE DA SOBFMm~.f,,,Wf. RELAçOES INTERNACIONAIS

vistos nesta Constituição".

EMENDA MODIFICATIVA:
bê-se ao item 11, do art.3D, a seguinte redação:
"Art. 3D.

JUSTIFICATIVA

Pretendemos incluir no texto do item XI a ressalva
que a concessão de canais de televisão e rádio continuarão

de

11 - resolver sobre os tratados e compromissos
1nternacionais negoc1ados pelo Pres1dente da República, salvo quando previamente autorizados por lei ou tratados".

regula-

das em lei, com controle do Estado.

JU5TIFI CACÃQ
Senador Constituinte JOAO MENEZES

com{ssã"~/cdNau~~'be~~~'-a-e-d~o-s---'D""i""r-e-i""t""o-s-e
Garantias do Homem e da MUlher

~

Data maxima venia, n~o vemos a necessidade
de
se dar ao Poder Executivo maior flexibilidade na conclusão de ajustes internaciona1s rotineiros, sem 1mportância transcedental ou de
natureza puramente adm1nistrativa.
Compreendemos e admitimos que as relações exteriores não podem ser excessivamente inibidas nos seus atos de rotina. Mas, se o Presidente da República pode comunicar a celebração
desses atos ao Congresso Nacional, como pretende o Anteprojeto e,
1mediatamente, os tratados negociados, porque não submetê-los
de
vez ã apreciação do Legislativo?
A opinião parlamentar predominante parece
ser
no sentido de não admitir que o Executivo seja o único juiz da tran~
cedência ou não desses atos internacionais.
Daí porque entendemos que se deva de1xar a futu
ra regulamentação do Comitê de Acpmpanhamento e Fiscalização das Re
lações Internacionais a competência para realizar este elenco negativo.
Assim, deve ser mantida, ao nosso sentir, a redação original do Anteprojeto do nobre Constituinte João Herrmann
Neto, por melhor atender aos objetivos propostos.

~

Dê-se ao item XII' do Anteprojeto da Subcomissão dos Di
rei tos e Garantias Individuais a

~eguinte

redação:

"XII - a prática de culto e a manifestação de

crença

religiosa que não contrariem a moral e os bons costumes; será
tada, nos termos da lei assistência religiosa ecumênica

p~es

nas Forças

Armadas e auxiliares e, nos estabelecimentos de internação

coleti-

va, a assistência aos que a solicitarem;".

JUSTIFICATIVA

Acrescentamos à redação do item XII que a
religiosa prestada nas Forças Armadas e auxiliares será

assistência
ecumênica,

a fim de atender aos credos de cada um.

l i l - - - - - - - - - - - - - AUTO"
SENADOR CONSTITUINTE PRANCISCO ROLLEMBERG
Por isso, retiramos, no final do i tem, a expressão "re2.
peitado o credo de cada um".

CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

r:-r---------
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TEXTO!olUITIFICAÇio---------------_,

Dê-se ao artigo 39 do Anteprojeto da Subcomissão da N~
cionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais a seguinte
redação:
Art. 39 - São Poderes da União, independentes e harm~
nicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

n)(To/~uSTlfltAÇio---------------_,

EMENDA SUPRESSIVA ao §13º do art.lº do ANTEPROJETO elaborado pela
SUBCOMISSAO 005 DIREITOS E GARANTIAS INOIVIOUAIS.
Suprima-se a expressão:
"Ninguem será identificado criminalme~te se já o for civilmente"
JUSTIFICATIVA
Entendemos que a identificação civil,não substitui,em moment
algum,a identificação criminal,vez que são realizadas com objetivo
diferentes e com cuidados distintos.

Nâo nos parece conveniente inovar no que diZ respeito
aos três poderes de Montesquieu, independentes e harmônicos.
Em nosso entender, os referidos poderes não devem ser
enumerados como órgãos da soberania popular, tendo em vista que o~
tros artigos do mesmo Anteprojeto fazem suficiente alusão ao fato
que a Soberan1a pertence ao povo, de onde emanam os poderes do Es
tado.

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

Julgamos preferível, no caso, manter a redação da Eme~
da Constitucl0na1 n9 1, de 1969, em seu artigo 69.
Na verdade, o referido texto vigente faz a trlpartição
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, vinculando-os
ã
União e não ao Estado.
E isto parece ser indispensável num Estado, como o nos
so, que se constitui sob a forma federativa.
A Constituição Federal não deve interferlr ou impor de
talhes no tocante ã organlzação dos poderes públicos dos Estados membros ou de outras unidades federadas.
Cumpre-lhe, porém, explicitar e detalhar tudo o
que

e 057

redundará em preJuízo aos Estados, que hoje obtêm cobertura das
despesas inerentes à expedição de documentos mediante cobrança de
taxas e tarlfas.
O que se pretende através desta Emenda, é retirar a 1senção indlscriminada, pois que as pessoas carentes tem a gratuldade assegurada junto aos órgãos públlCOS através de dispositivos
legais já eXlstentes.

Constituinte Narciso Mendes

se relaciona ã Unlão, e, portanto, aos poderes federais.

" , , - - - - - - - - - _ I"LINÂItIO/co'l.ulo/IUSCOlllluio

Esta tem sido a prátlca constitucional brasileira,
que consideramos aconselhável, coerente e lóglca.

--,

Com.Soberania e dos Dlr.e Gar.do Homem e da Mulher
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HQmem e da Mulher
TUTO'JUllTltICAÇAO

Suprima-se o parágrafo 29, do artigo 69, no Anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletlvos
e Garantias, cujo texto é:
"Serão· gratuitos todos os atos necessárlos ao exercício
da cldadania, lncluidos os registros CiV1S".

~
~

-,

Dê-se ao artigo 16 do Anteprojeto da Subcomissão da
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais a segui~
te redação:
~
Art. 16 - O Presidente da República decretará a pe!.
da dos direitos políticos no caso de aquisição de
nacionalidade
brasileira ob t i da "em- fraude c.ontra a lei.

JUSTIFICATIVA
A permanecer a redação aprovada no referldo Anteprojeto,
contemplando com gratuidade todos os atos inerentes ao exercício
da cldadania, redundará em preJuízo aos Estados, que hoje obtêm
cobertura das despesas relatlvas à expedição de documentos mediante cobrança de taxas e tarifas.
O que se pretende através desta Emenda, é retlrar a isenção indiscriminada, pois que as pessoas carentes têm a gratuldade assegurada junto aos órgãos públlcosatravés de dispOSltlVOS
legals já existentes.

g nossa oplnlao que, em matéria de nacionalidade, ~
ã lel justlfica a perda dos direitos políticos.
Julgamos que esta forte penalidade deve ser imposta
àquele que obteve a nacionalidade brasileira mediante artifícios
maliciosos.
Mas desaconselhamos que medlda de tal porte se ap1l
que ao brasileiro que, sem autorização presidencla1, receba de g~
verno estrangeiro comissão, emprego ou função incompatível com os
deveres patriais.
Em casos desta natureza, melhor seria delxar ao 1e
gis1ador ordinário a imposição de alguma sanção que não fosse tão
drástica.
Muitas. circunstâncias podem'levar um brasileiro a ~
ceitar deveres para com outros países sem que possa munir-se de a~
torização prévia.
Se o Anteprojeto foi liberal a ponto de
inadmitir
nesse caso, a perda d~ nacionalldade brasileira, tampouco deverla
incluí-lo como causa de perda dos direitos políticos.
penas a fraude

w--------------

(
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(SUBCOMISSlO DE DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS)

o § 27 do artigo XXXIV passa a ter a seguinte
ção:
~§ 27 - Os cemitérios terão caráter secular e serão
administrados, assim como os crematórios, pela autoridade municipal,
permitindo-se às confissões religiosas neles praticar seus ritos. As
associações religiosas poderão manter cemitérios particulares, ou cr~
matórios, na forma da lei, proibida a recuSa de sepultura onde
não
houver cemitério secular.

AUTOII

Constitulnte Narciso Mendes

r . 1 - - - - - - - - - - ,.a.u,,"IO/COIU. ..lo/8uICOllllldo--,
Com.Soberania e dos Dlr. e Gar. do aomem é da Mulher

JUSTIFICAÇ!O

EMENDA
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~

Suprima-se, no inciso II, do artlgo
, do Anteprojeto da Subcomlssão dos Direitos e Garantias Individuais, a expressão:
1I • • •

CONSTITUINTE JOsg CAMARGO

~

s ã o gratuitos todos asatas necessár~os ao exercício

da cidadanla, lnciuídos os reglstros civis".
JUSTIFICATIVA
A permanecer a redação aprovada nos referldos, ou melhor
no referido Anteprojeto, contemplando co~ gratuldade todos os atos

As áreas destinadas aos cemi tários principalmente ms
grandes centros, geralmente situadas em locais nobres, estão a
cada
dia transformando o sepultamento em sérios e graves problemas
para
as administrações e para as próprias famílias.

Os crematórios, já existentes em muitas partes
do
mundo e mesmo em nosso Pats, poderão resolver esse grave problema.
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CONSTITUINTE HÊNRIQUE EDUARDO ALVES

~

PI.IU'UO'"NluiotIU.c:OIU.:dO------------..,,..,

• CO~l. SOBERA~IA DIREITOS GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
~--------------_

Acolher os preceitos constitucionais referentes à soberanl
a, contidos no Anteprojeto do Relator da Subcomissão dos Direitos P~
liticos significa, em nosso entendimento, contemplar as reivindicações populares neles expressadas de forma inequívoca. Significa também, Sr. Relator, reforçar nossa luta para que formulações oriundas
dos debates populares sejam transformadas em Lei Constitucional, objetivando o Desenvolvimento Pplítico da Nação Brasileira.

~
~

n:no/oluSTlfltAÇÃO----------------,

I - a) Subcomissão da Nacionalidade,da Soberania e das Relações
Internacionais.

Substitua-se no art. 28 do Anteprojeto da Subcomissão da
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, a palavra ~ p'or -Item.

AUTOIt--------------
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TEXTO/,lUtTIFICAÇÃO'

SUBCOMISS1I0 DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RALAÇOES
CIONAIS.

JUS T I F I C A ç Ã O

o antiprojeto, no !tem I do art. 16 a denominação ítem
para indicar o dispositivo em algarismo r-omano- fazendo oJiiêsmo no art. 36.

EMENDA

100242..2
,..,

INTERNA-

INCLUA-SE NOVO ARTIGO AO TÍTULO I, DA SOBERANIA, DO ANTEPRDJETD FINAL
DA SUBCOMISS1ID.
"ART.

Entretanto, no art. 28, usa a palavra

~.

Nossa emenda visa não somente a uniformização do texto,
mas a Qbediência à tradição da técnica parlamentar brasileira,
que sempre denominou {tem o dispositivo indicado pela numera _
çã<;> romana.
-- -

Não se encontra uma vez só, na Constituição em vigor, a

palavra 1tincisou

poDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
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À SUBCOMISS~O DA NACIONALIDADE,DA SOB. E DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS:
SUPRIMA-SE OS ARTIGOS 62 E 82 DO TÍTULO I DA REDAÇAo FINAL DO ANTE-

PROJETO DA SUBCOMISS~O E, EM CONSEQU~NCIA, D~-SE NOVÁ REDAÇ~O AO SEU
ARTIGO 22 CONFORME SE APRESENTA A SEGUIR:
" ART. 22

do Brasil pertence ao povo e s6 pelas
formas de manifestação de sua vontade, previstas
nesta Constituição, é lícito assumir, organizar e
exercer o Poder. "
JUSTIFICATIVA

~.~~oberania

O objetivo central desta proposição, Sr. Relator, visa unificar os termos, a linguagem e as propostas constitucionais
contidas
em anteprojeto que tratam, no âmbito da Comissão da Soberania e dos
Direiios do Homem e da Mulher, de temas comuns. É o caso do tema "S~
berania", tratado de forma exaustiva pela Subcomissão da Nacionalid~
de, da Soberania e das Relações Internacionais e pela Subcomissão
dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.
O que se deseja é contribuir para que a nova Carta Magna contenha preceitos nítidos, através dos quais a letra constitucional s~
ja bem compreendida e interpretada pelo nosso Povo.
Esta proposta de emenda elege a forma redacional e seus cont~
údos político e jurídico, aprovados pela Subcomissão dos Direitos P~
líticos no que se refere à importantíssima questão da Soberania, em
substituição respeitosa à forma redacional e seus conteúdos. político
e jurídico aprovados para o mesmo tema pela Subcomissão da Nacionalidade .
Princípios fundamentais e inovadores a respeito dQ conceito de "Soberania" foram acolhidos e discutidos pela Subcomissão dos
Direitos Políti~os' ~~iversos contatos com representantes de segme~
tos organizados d~ sociedade brasileira, mediante o significativo e~
pediente das Audiências Públicas.
Através dos debates políticos travados p~de a Subcomissão
construir com seriedade e firmeza o Capitulo da Soberania, o
qual
contempla magistralmente o pensamento popular referente a este tema.

- O p~vo-exerce a Soberania:
I-pela consulta plebiscitária na elaboração da Constitui
ção e de suas emendas;
lI-pelo sufrágio universal, igual e secreto no provimento
das funções de governo e legislação;
III-pelo direito de inciativa, na elaboração da Constituição e das Leis;
IV-pela participação direta e indireta, na designação dos
membros dá Defensoria do Povo e do Tribunal Constitucional;
V-pela obrigatoriedade do concurso público de provas nas
funções de jurisdição e administração, ressalvadas, no
último caso, as em que a lei complementar deFinir
a
confiança do superior hierárquico como essencial ao se~
viço;
VI-pela ação direta de inconstitucionalidade por norma,atos jurisdicional ou administrativo;
VII-pelo mandado de garantia social por inexistência ou omissão de norma, atos jurisdicional ou administrativo;
VIII-pelo recurso de amparo;
IX-pela ação Rqpular;
X-pela ação penal privada subsidiária.
Parágrafo uni;o- a lei estabelecerá os requisitos,as co~
dições e a forma de exercicio das ações
e medidas previstas nos incisos VI a X
deste artigo."

JUSTIFICATIVA
O objetivo da proposição visa unIficar os termos, a linguagem
e as propostas constitucionais contidas em anteprojetos que tratam,no
âmbito da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher, de temas comuns. E o caso do tema "Soberania", tratado de
forma exaustiva pela Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das
Relações Internacionais e pela Subcomissão dos Direitos Políticos,Direi tos Coletivos e Garantias.
O que se deseja é contribuir para que a nova Carta Magna contenha preceitos nítidos, através dos quais a letra constitucional seja
bem compreendida e interpretada pelo nosso Povo.
Esta proposta de emenda elege a forma redacional e seus conteúdos pqlítico ~ jurídico, aprovados pela Subcomissão dos Direitos Poli
ticos, Direitos Coletivos e Gara~tias no que se refere à importantí~
sima questão da Soberania, em substituição respeitosa à
forma reda.cional e seus conteúdos políticos e jurídicos aprovados para o mesmo
tema pela Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações I
Internacionais.
Principios fundamentais e inovadores a respeito do conceito de
"Soberania" foram acolhidos e discutidos pela Subcomissão dos Dir~i-

I - Comissão da Soberania e dosDireitos e Garantias do Homeme daMulher

OS Políticos, Direitos Coletivos e Garantias, em diversos
contatos
com representantes de segmentos organizados da sociedade brasileira,
mediante o significativo expediente das Audiências Públicas. Através
dos debates políticos travados, pode a Subcomissão construir com seriedade e firmeza o Capítulo da Soberania, o qual contempla magistral
mente o pensamento popular referente a este tema.
Acolher os preceitos constitucionais referentes à Soberania,con
tidos no anteprojeto do Relator da Subcomissão dos Direitos Político~
Direitos Coletivos e Garancias significa, em nosso entendimento, contemplar as reivindicações populares neles expressadas de forma inequi
voca. Significa, também, reforçar nossa luta para que formulações oriundas dos debates populares sejam transformadas em Lei Constitucional, objetivando o desenvolvimento político da Nação Brasile1ra.

li]

_

~
~
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À SUBCOMISSAO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNA-

CIONAIS .
SUPRIMA-SE OS ARTIGOS 1º,3º, 4º, 5º, 7º E 9º DO TíTULO I DA REDAÇAO
FINAL DO ANTEPROJETO DA SUBCOMISsAo E, EM SEU LUGAR, INCLUA-SE O SEGUINTE ARTIGO, RENUMERANDO OS QUE LHE SEGUEM :
ART. lº - O Brasil é uma República soberana, fundada na nación~
lidade e dignidade de seu povo e empenhada na formação de uma sociedade na qual o acesso aos valores fU~
damentais da vida humana seja igual para todos.
§ lº ~ O Brasil é um Estado democrático

EMEJIIDA
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SUBCOMISsAo DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E'DAS RELAÇOES
CIDNAIS.
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"ART. - O L~g~~lativo, o Executivo e o Judiciário,harmônicos e
independentes, são órgãos da Soberania do Povo e exercem os Poderes fundamentais do Estado."
JUSTIFICATIVA
O objetIvo central desta proposição visa unificar os termos, a
linguagem e as propostas constitucionais contidas em anteprojetos que
tratam, no âmbito da Comissão da Soberania, dos Direitos e Garantias'
do Homem e da Mulher, de temas comuns. E o caso do tema "Soberania" ,
tratado de forma exaustiva pela Subcomissão da Nacionalidade,da Soberania e das Relações Internacionais e pela Subcomissão dos Direitos'
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.
O que se deseja é contribuir para que a Nova Carta Magna contenha preceitos nítidos, através dos quais a letra constitucional seja
bem compreendida e interpretada pelo nosso Povo.
Esta proposta de emenda elege a forma redacional e seus conteúdos político e jurídico, aprovados.pela Subcomissão dos Direitos Políticos, Direitos Coletivos e Garantias, no que se refere à importantíssima questão da Soberania, em substituição respeitosa à forma red~
cional e seus conteúdos político e jurídico aprovados para o mesmo t~
. a pela Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais.
Princípios fundamentais e inovadores a respeito do conceito de,
"Soberania" foram acolhidos e discutidos pela Subcomissão dos Direitos Políticos, Direitos Coletivos
Garantias em diversos contatos com
representantes de segmentos organizados da sociedade brasileira, mediante o significativ9 expediente das Audiências Públicas. Através dos
debates políticos travados pode a Subcomissão construir com se~iedade
e firmeza o Capítulo da Soberania, o qual contempla magistralmente o
pensamento popular referente a este tema.
Acolher os preceitos constitucionais referentes à Soberania,aos
princípíos e tarefas fundamentais do Estado, contidos no Anteprojeto'
da Subcomissão dos Direitos políticos, Direitos Coletivos e Garantia~
significa, em nosso entendimento, contemplar as reivindicações popul~
res neles expressadas de forma 1nequivoca. Significa, também,reforça!
nossa luta para que formulações oriundas dos debates populares sejam
transformadas em Lei Constitucional, objetivando o desenvolvimento p~
litico da Nação Brasileira.

e

constituído
pela vontade popular e por ela
organizado em
Federação indissolúvel de Estados-membros
e
Oistrito'Federal.

INTERNA-

INCLUA-SE NOVO ARTIGO AO TíTULO I, DA SOBERANIA, DO ANTEPROJETO FINAL
DA SUBCOMISsAo:

I
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§ 2º - O Estado brasileiro está submetido aos

desígnos da sociedade civil e sua princJpal finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de todos no seu processo
de desenvolvimento.

§ 3º - O princípio da desêentralização democrática da

administração pública rege o Estado
nas suas
relações com os Estados-membros e seus municípios.
§ 42 - Os princípios fundamentais do Estado brasilei-

ro são :
a) a soberania do povo;
b) a plenitude de exercício dos direitos e libeE
dades consagrados neste título;
c) o pluralismo político.
§ 5~ -~ão tarefas fundamentais do Estado:

a) garantir a independência nacional pela preser
vação de condições políticas, econômicas, cul
turais, científicas, tecnológicas e
bélicas,
que lhe permitam repelir toda tentativa de i~
terferência estrangeira na determinação e co~
secução de seus objetivos' internos;
b) assegurar a participação organizada
do povo
na formação das decisões nacionais,defender a
democracia política e econômica e fazer respeitar a constitucionalidade e a
legalidade;
c) preservar, controlar e democratizar a livre l
niciativa, promovendo a distribuição da :iqu~
za, do trabalho e dos meios de produção,
a
fim de abolir todas as formas de opressão
e
exploração do homem pelo homem, e garantir o
bem-estar e a qualidade de vida do povo.
§ 6º - São símbolos nacionais, de livre uso pelo povo,

respeitada a le1, a Bandeira, o Hino, o Escudo
e as Armas da República, adotados na data
da
promulgação desta Constituição;
§ 7º _ O Português é a língua oficial do Brasil.
JUSTIFICATIVA
O objetivo central desta proposição, Sr. Relator,visa unificar os termos, à'linguagem e as propostas constitucionais contidas
em anteprojeto que tratam, no âmbito da Comissão da Soberania e dos
Direitos do Homem e da Mulher, de temas comuns. t o cas~ do tema "S.Q.
berania", tratado de forma exaustiva pela Subcomissão da Nacionalid~
de, da Soberania e das Relações Internacionais e pela Subcomissão
dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.
O que se deseja é contribuir para que a nova Carta
Magna
contenha preceitos nítidos, através dos quais a letra constitucional
seja bem comp~eendida e interpretada pelo nosso Povo.
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Esta proposta de emenda elege a forma redacional
e seus
cOQteúdos político e jurídico, aprovados pela Subcomissão dos Direitos Políticos no que se refere à importantíssima questão da Soberani
a, em substituição respeitosa à forma redacional e seus
conteúdos
polí4ico e jurídico aprovados para o mesmo tema pela Subcomissão da
Nacionalidade.
Princípios fundamentais e inovadores a respeito doconceito de "Soberania" foram acolhidos e discutidos pela Subcomissão dos
Direitos Políticos em diversos contatos com representantes de segme~
tos organizados da sociedade brasileira, mediante o significativo e~
pediente das Audiências Públicas.

preende-se que a "vida" existe como consequência do direito que é outorgado pelo artigo. Ao contrário, o direito existe porque há a vid~
ou seja, a vida é preexistente ao direito. Assim, os direitos e garantias concernentes à vida é que devem ser regulados neste capítulo.

~
~
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Através dos debates políticos travados pôde a
Subcomissão
cQnstruir com seriedade e firmeza o Capítulo da Soberania, o
qual
contempla magistralmente o pensamento popular referente a este tema.
Acolher os preceitos constitucionais referentes à soberania,
aos princípios e ~arefas fundamentais do Estado contidos no Anteprojeto do RelatOr d~·gubcomissão dos Direitos Políticos significa, em
nosso entendimento, contemplar as reivindicações populares neles expressadas de forma inequívoca. Significa também, Sr. Relator, reforçar nossa luta para que formulações oriundas dos debates
populares
sejam transformadas em Lei Constitucional, objetivando o Desenvolvimento Político da Nação Brasilelra.

, 1\ SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.
DÁ NOVA REDAÇÃO AO §37 DO ARTIGO ÚNICO DO ANTEPROJETO FINAL DESTA
SUBCOMISSAD .
" § 37 - ~~nceder-se-á mandato de injunção, observado
o rito processual estabelecido para o mandado
de segurança, a fim de garantir direito assegurado nesta Constituição, não aplicado em r~
zão da ausência de norma regulamentadora
ou
prejudicado por limitação contida em Lei, podendo ser requerido em qualquer Juízo ou Tribunal, observadas as regras de competência da
Lei Processual. "
JUSTIFICATIVA

tbEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
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SUBCOMISS~O DOS DIREITOS E GÀRANfrASÃI~N~D~I~V~I~D~U7A~I~S=----------,
DÁ NOVA
MISsM.

REDAÇ~O

AO INCISO XXI DO ARTIGD ÚNICO DO ANTEPROJETO DA SUBCO-

"XXI- D exercício de qualquer trabalho, ofício ou profiSSão, o~
servad~s.~s condições de capacidade que a lei estabeleça,
para a proteção da segurança, da saúde ou da
liberdade
pública; "

A expressão "ou prejudicado por limitação contida em Léi "
vem ao encontro de nossas preocupa~ões permanentes em inserir no te~
to constitucional mecanismos que garantam aos brasileiros a aplicação de seus direitos assegurados na Carta Magna.
A expressão que se deseja seja inserida no Parágrafo 37 ch~
ma a atenção dos próprios constituintes de hoje que, promulgada
a
Constituição, terão a tarefa parlamentar de produzir leis ordinárias
regulamentadoras de diversos preceitos constitucionais, no sentido'
de observarem com acuidade que tais leis não poderão, em hipótese'
nenhuma, limitar os direitos previstos na Carta Magna.

JUSTIFICATIVA
Considerando-se que a regulamentação da profissão de Artista e
Técnico em Espetáculos de Diversões (Lei nQ 6.533 de 24/05/1978 - Decreto nº 82.385 de 05/10/1978) foi uma conquista desses trabalhadore~
após uma luta de mais de um (Dl) século e que direitos adquir~dos de
trabalhadores não podem ser desconsiderados, justifica-se a redação'
sugerida com a supressão parcial do· inciso em tela.
A manutenção do texto o qual sugere-se suprimir, seria
romper
com uma garantia do exercício profissional de aproximadamente oitenta
(80) mil trabalhadores em espetáculos de diversões.

~DEPUTA9A FEDERAL ANNA MARIA RATTES
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SUBSTITUA-SE NO § 35 DO ARTIGO ÚNICO DO RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJE
TO DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS A EXPRESSA0
" NÃO RENOVÁVEL DE 4 ANOS" PELA EXPRESSÃO" DE DOIS ANOS, RENOvAVEL
POR IGUAL PER10DD "
JUSTIFICATIVA

PJDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
I'Lf:NUrO!COlIlslÃof.UICOiCftlÃO
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EMENDA
100246-5

SUBCOMISS O DOS DIREITOS E GA~ÁNTIAS·oINDIVIDUAIS
SUPRIMA-SE O ITEM DD ARTIGO ÚNICO DO RELATÓRIO DA SUBCDMISS~D DOS Dl
REITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E INCLUA-SE A EXPRESS~O "CONCERNENTES'
1\ VIDA" NO CAPUT DO ARTIGO, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REOAÇM:
"ART.

-São direitos e garantias individuais, concernentes à vi
da:"

JUSTIFICATIVA

Há enorme paradoxo no item I do Artigo Único do Anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Desta formulação de

Entendemos que o mandato do Detensor do Povo deva coincidir com o dos Deputados Federais, dando a estes, no final de dois anos, o direito de renovar ou não o do Defensor.
Este mecanismo dará ao Poder Legislativo o poder de substi
tuir o cidadão ou a cidadã que, exercendo as funções da Defensoria,
não corresponder aos anseios do povo.
.Esta proposição foi acolhida pelo relator.da Subcomissão
pode
dos Direitos Políticos, que a considerou pertinente, conforme
ser constatado à página 28 da redação final do Anteprojeto do mes~o.
Nosso objetivo visa unificar preceitos constitucionais prf
sentes em diferentes Anteprojetos que, em determinado capítulo, tratam do mesmo tema.

I· Comissão da Soberania e dosDireitos e Garantias doHomeme daMulher

(JQFPUTAPA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
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tJCoMISS~o
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DA SOB. oIR. GAR. DO HOMEM E DA MULHER

~
~

da Defensoria do Povo que, em nosso entendimento, está
plenamente
contemplado no Capítulo dos Direitos Coletivos do Anteprojeto da sUQ
comissão dos Direitos Políticos •
Acreditamos que o instituto do Defensor do Povo e seus pr~
ceitos devem ser objeto de normatização constitucional no
Capítulo
dos Direitos Coletivos que, temos certeza, será uma das
principais
tarefas da Comissão.
Com todo o respeito pelo trabalho realizado pelo Senhor R~
lator da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, ao inserir no texto do Artigo Único do Anteprojeto ~esta Subcomissão parágrafos que reconhecem a implantação deste instituto, optamos
pela
forma redacional e respectivos conteúdos dos Artigos 44,45,46 e 47 '
do Capítulo dos Direitos Coletivos do Anteprojeto qa Subcomissão dos
Direitos Políticos, na medida em que refletem um fe~xe maior de reivindicações populares em sua luta por transformar em lei constituci~
nal instrumentos vigorosos de defesa dos direitos fundamentais do H~
mem e da Mulher.

À SUBCoMISS~o DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

T

INCLUA-SE NO ARTIGO ÚNICO 00 RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJETO DESTA
O SEGUINTE PARÁGRAFO:
" § - A lei não ptrder excluir da apreciação do Poder
Judiciário qualquer lesão de direito individual,
inclusive quando decorrente de atos do Poder Pú-b-líco. "

SUBCoMISS~o

á

JUSTIFICATIVA
Embora se trate de princípios jurídico universalmente acei
com o advento do Estado Novo a legislação sobre desapropriação '
ex~luiu da apreciação do Poder Judiciário, no processo desapropriat~
rio, a discussão da legitimidade do ato desapropriatório.
Com a Revolução de 1964, diversos atos administrativos, ou
mais precisamente, do Poder Executivo foram subtraídos da apreciação
do Poder Judiciário.
Isto constitui uma situação de exceção ao Estado de Direito, cujo fundamento principal está no direito de submeter ao Poder'
Judiciário toda lesão do direito individual, inclusive as lesões de
correntes de atos administrativos, e de se defender perante este Poder contra o arbítrio dos demais Poderes do Estado.
Por outro lado, tem ocorrido o arbítrio e mesmo o sectari~
mo político nas desa~ropriações por parte de Governadores e Prefeitos.
Torna-se, pois, conveniente explicitar melhor e mais incisivamente o texto constitucional.

e 061

to

Tais Artigos, Sr. Relator, comparados com os
parágrafos
que se deseja suprimir estabelecem diferenças qualitativas na formulação dos preceitos constitucionais que devem reger o instituto
do
defensor do povo. Além disto, o estabelecimento de preceitos que definam as competências do defensor do povo deve ser objeto de
norma
constitucional e não~e Lei complementar, pois o povo brasileiro deseja ardentemente que instrumentos da qualidade de uma defensoria
dos interesses e reivindicações populares sejam imediatamente impla~
tados.
tJDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
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MODIFIQUE-SE O INCISO 11 DO ARTIGO DO RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJETO
DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, COMO SEGUE:
" ART. - ( •.. 1 São direitos e garantias individuais:

(JDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
~--------

tJCoMISSAD

'1.1IiI....

lO/co.....io/.u.COlllt •• . i a - - - - - - - - - -

EMENDA

I -

100250-3

II -

DA SOB. DOS DIR. E GAB. DO HOMEM E DA MULHER

DÁ NOVA RfDAÇAo AO § 33 00 ARTIGO ÚNICO 00
PROJETO OA SUBCOMISsAo.

RELATÓR10 FINAL 00

111 - A igualdade perante a Lei; será punida
como crime inafiançável qualquer tipo '
de discriminação; ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de raça ,
etnia, sexo, cor, estado civil, idade,
trabalho rural ou urbano, credo religi~
so, orientação sexual, convicção poríti
ca ou filosófica, deficiência física ou
mental ou condição social;"

ANTE-

" § 33 - ~ criado o Defensor do Povo, incumbido, na

forma da
Lei 'Complementar, de zelar pelo efetivo respeito
às
leis do país, aos Poderes do Estàdo e aos direitos e
garantias assegurados nesta Constituição, apurando com
rigor ab~sos e omissões de qualquer autoridade e indicando,e exigindo,qua~do for o caso, aos órgãos competentes,as medidas necessárias a correção e punição dos
responsáveis."
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
Além das razões tradicionalmente enumeradas como elementos
de que independe a igualdade perante a lei, propõe-se a inclusão do
fator pertinência a etnia, que se just~fica pela existência, no Brasil, de mais de 170 distintos grupos indígenas, sobreviventes de um
processo histórico que os massacrou e d~scriminou justamente pelo f~
to de serem índios, ou seja, membros de entidades sociais etnicamente diferenciadas da sociedade adventícia que lhes usurpou o território.
Se no passado a existência das sociedades indígenas
era
considerada até desabonadora ao País, hoje compreende-se que consti-.
tu em uma riqueza cultural inestimável, que se deve preservar.Há,além
disso, o dever de resgatar, no que for possível, a dívida histOricamente contraída junto aos índios, justificando-se a redação proposta.

Cremos que esta redação comparada à anterior, não só esclarece
mais os propósitos constitucionais como dá maior vigor à figura do O~
fensor do Povo que deve, antes de tudo, exercer o direito constituci~
nal contra os excessos cometidos por qualquer autoridade.

(JoEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA BATTES
• COMISS~O DA SoBERANIA,DIR. GAR. DO HOMEM E DA MULHER
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EMENDA
100251-1

TuTO/olUnII'ICAçio

À SUBCOMISsAo DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.

SUPRIMA-SE OS § 33, 34 E 35 DO ARTIGO ÚNICO DO RELATÓRIO FINAL DO AN
TEPRoJETO DESTA SUBCOMISS~o.
JUSTIFICATIVA
Sr. Relator, os artigos que desejamos sejam suprimidos do
Capítulo dos Direitos e Garantias Individuais referem-se ao instituto

-,

tJDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
_ - - - - - - - - - I'LIN""IO/cOUlSlÃo/,u'COlllllio

t?COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIR. GAR. DO HUM EM E OA

MULHE~

EMENDA
100253·8

_---------------TEXTO!JUSTlfICAÇio-----------------,
T

INCLUA-SE NA REDAÇ~O DA ALÍNEA V, DO ARTIGO ÚNICO DO RELATÓRIO FINAL
DO ANTEPROJETO DA SUBCOMISS~O DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS
A SEGUINTE RESSALVA GRIFADA:
" V _ a segurança jurídica: a lei não prejudicará o direito ~dquirido, ressalvado aquele que for lesivo ao i~

062

• I· Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias doHomem e da Mulher

teresse social,o ato jurídico e a coisa julgada
e
não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário
nenhuma lesão de direito. "
JUSTIFICATIVA
A razão primordial da sugestão é possibilitar a extinção'
do instituto da Enfiteuse, através da Lei Civil, inclusive
quanto
aos efeitos dos aforamentos já existentes, uma vez que adotadas
as
sugestões acima, bastaria a declaração de utilidade pública do domínio direto para que se o~erasse a sua desapropriação.
O homem, através de seu trabalho, consagra o objetivo inexOrável de ter a propriedade de bens-direito assegurada a todos
os
homens, em todas as nações livres.
Esta aspiração, direito fundamental da pessoa humana,
se
concretiza em haver a propriedade plena, onde estejam consubstanciados o uso, o gozo e a livre disposição da mesma.
Em nosso C6digo Civil, o instituto da Enfiteuse é o testemunho de flagrante desrespeito ao direito de propriedade, que
pela
metamorfose da bifurcação, ao operar a dicotomia do domínio em direi
to e útil, culmina por destruir-lhe a essência.
Assim, em nome dos princípios morais e democráticos,
que
confiamos, nortearão a nova Carta Magna, se faz mister a ressalva s~
gerida, para que os que até hoje se locupletam por meio do arcaico '
instituto não se perpetuam a fazê-lo em nome de um direito adquirido,
em contrap'osição ao interesse da ordem pública e social.

A ef1cicia e estabilidade de norma constitucional

nessa

matéria pressupõe generalidade que conceda espaço às novas circunstân
C1as da política e da tecnologia. O detalhamento limita sua relevân~
C1a e pertinênc1a a um curto horizonte de tempo, o que lhe
retira
prestígio e eDseJa a ocorrência de l1rnitações danosas ao interesse na

c10nal. Dessarte, mais próprio e adequado o texto que se propõe, que
repete a norma geral da atual Constituição, sob a qual elaborou-se um
s1stema moderno de propriedade 1ndustrial, que pode ser mais
ef1caz
mente reformulado em face das mudanças Justamente por ser de naturezã
infra-constitucional.

LiJ

ê=

AUTOI'l

CONSTITUINTE ALBERICO FILHO

L!J

EMENDA
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Dê-se a seguinte redação aos art2gos abaixo enumerados:

1.) Ao inciso

do Art.( ••• ) do Anteprojeto da

I

Subcomissão

IC - Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais;
Art.( ... ) são D2reitos e Garant1as individuais:

I - a v1da;
2·) Ao caput- do Art. 3. da Subcomissão BC - Subcomissão

da

Família, do Menor e do Idoso;

Art. 3. - O planeJamento fam111ar, fundado nos pr1ncípios da
patern1dade livre e responsável na d2gn2dade humana e no respeito à v~

da, é decisão do casal, compet1ndo ao Estado colocar à dispos1ção
tJDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
r - - - - - - - - - - I"I.UÃ'UO/COIlllIIIÃO/IUICOMJ •• Ã o - - - - - - - _
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sociedade recursos educacionais, técnicos e científicos

EMENDA

pela Medic1na, para o exercíc10 desse àireito.

100254-6

=----------------TIEXTO!JU5Tlf"ICAÇio----------

da

recomendados

3.) Ao § 1. do Art. 4. da Subcom1ssão 8C - Subcomissão da Fâ
mília, do Menor e do Idoso.

-,

12 O d1re1to

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ITEM X, DO ARTIGO ÚNICO DO RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS:

à v1da, à saúde e à a12mentação é

à cr1ança, devenào o Estado prestar assistência àqueles

CUJO

assegurado
pais

não

tenham cond1ção de fazê-lo.
" X - A livre manifestação do pensamento; é livre a prestação
de informação editorial e de informação comercial independentemente de censura, respondendo cada um, na forma
da Lei,"pelos abusos que cometer; é livre a manifestação de crença religiosa e de convicções políticas e fi10s6ficas; as diversões e os espetáculos públicos ficam
sujeitos às leis de proteção da sociedade. "

JUSTIFICACÃO
Urna Constituição 1ndependentemente da forma que assuma,
ser a Lei Maior que pres1de todos os atos dentro de um Estado,

por
deve

conter pr1Dcíp10S fundamentais, que por o serem, são gera1S. Cabe a l~

gislação ordinária def1nir e disciplinar a abrangênc1a de tais d1re1 tos.
Exemplo de tal

JUSTIFICATIVA

~olocação

vem a ser o direito à v1da. Matéria

const1tuc1onal por excelência, a simples menção a tal direito

humano

já traz em si toda força c~nstitucional.
A Constituição brasileira em vigor assegura de forma satisfat6ria a liberdade de expressão, independentemente de censura conforme disposto no § 8º, ART. 153.
Ainda que se pudesse apenas presumir que O anúncio ( informação comercial) estivesse inscrito nessa liberdade, pretendemos,
o
que é cabível, a ampliação dos seus limites, de tal maneira que a in
formação comercial seja equiparada à informação editorial.
O desenvolvimento atingido pela publicidade brasileira - a exemplo do qu~ ocorre em outros países que igualmente defendem o regime da livre iniciativa - deve ser creditado, sobretudo, ao
princípio estabelecido nas Constituições Democráticas que assegura
a
liberdade de expressão e de informação. Embora a liberdade de
im-

A proposta visa restabelecer as propos1ções dos Srs. Relato-

res quando da elaboração de seus AnteprOJetos. A d1scussão ao nível da
Subcomissão acresce~ d:f1nições do direito

à v1da quando mU1to compati

veis com a legislação ordinária.

(l

Senador VIRG!L10 TAVORA

CORISsAO DA SOBERA"riti'tI""~°'l.\'ó~/'tl'f'lf~ft-os

HOMEM E DA MULHER

prensa, bem como a de anunciar, sem a iníqua censura prévia para as
notícias e anúncios, constitua uma reconquista recente na Hist6ria '
brasileira, podemos constatar a extraordinária importância da publicidade nos meios de comunicação, na medida em que se torna imperativo assegurar-lhe a liberdade de expressão.

EMENDA
E GARANTIAS

DO

100257-1

Suprima-se do art. 17 do Anteprojeto "Dos Oire1tos Políti
cos, dos D'ireitos Coletivos e Garantias" a referência ao

Ministro

de Estado e Secretário de Estado.
SENADOR ODACIR

SOARES
'J

U 5 T I F I C Aç AO

COM. SOBERANtA, DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
SUBCOH I s~1io DOS DI Ú I TO;j"~/JiMM,T....!I-"A",S,--,I..!.!N,,,D..!.I..IW.JLJ.l"""''''''

--,

Dê-se ao 1nciso XV do artigo único do anteprojeto da Subcomissão d~ Direitos e Garantias Individuais a seguinte redação:

xv - a lei assegurará aos autores de inventos industria1S
privilégio temporário para sua uti11zação, bem corno a propriedade das
marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial;

Esta Emenda é motivada por uma outra que tivemos oportunl
dade de

~ferecer,

na qual incluímos o Ministro de Estado e o Secre-

tário de Estado na hipótese de inelegibilidade absoluta.

I - Comissão da Soberania e dosDireitos e Garantias doHomem e daMulher
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Senador VIRG!LIO TAVORA

Deputado VLADIMIR PALMEIRA

EMENDA
100258-9
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EMENDA
100261-9
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Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Dos Direitos Polí

Dê-se ao inciso XXII do artigo único do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais (IC), a seguinte redação:

ticos, dos Direitos Coletivos e Garantias" o seguinte artigo:

"Art.
Ministros de

- São inelegíveis, para qualquer cargo eletivo, os

Est~do_e

. XXII - A livre sindicalização.

Secretários de Estado ou quem os houver subs-

tituído. por qualquer tempo, no

quadriênio anterior às eleições."

JUSTIFICAÇ~O - Não há porque colocar restrição à
li
berdade de sindicalização. A sindicalização deve ser livre;
os
próprios trabalhadores decicindo como se organizam. Se
durante
este processo violam alguma lei, pagarão por isso, mas não pelo
fato de se organizarem. D fato de se organizar em si não constl
tui crime.
Os trabalhadores brasileiros há
déc~
das lutam pela liberdade de 'sindicalização. Colocar restrições'
a esse direito fundamental significa abrir brechas para a volta
ao nefando intervencionism6 do Estado na organização social.

JUS T I F I C A ç A O

Pretende-se, com a presente Emenda, a moralização

admini~

trativa e entendermos que, para isso, não é suficiente o simples afastamento do titular da pasta nos seis meses anteriores ao pleito.

tJ

Senador VIRG!LIO TAvORA

EMENDA
100259·7
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Deputado VLADIMIR PALMEIRA
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EMENDA
100262·7

Dê-se ao art. 16 do Anteprojeto "Dos Direitos Políticos,
dos Oi rei tos Coletivos e Garantias" a seguinte redação, revogan

Dê-se nova redação ao inciso XXIV do art. único do anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos e Ganrantias Individuais (IC):

do-se o seu parágrafo único:

"Art. - São inelegíveis para qualquer cargo eletivo

XXIV - O poder público assegura a livre apropriação dos
à manutenção de uma vida digna e sóbria, para os
i~divíduos e os familiares que dele dependem; desapropriação desses bens somente poderá fazer-se em caso de evidente necessidade'
pública, reconhecida em juízo, e mediante integral e prévia indenização em dinheiro, vedada a imissão liminar de posse; requisição destes mesmos bens pelo poder público é admitida apenas em razão de guerra ou calamidade pública, assegurada, em qualquer caso,
a integral indenização dos prejuízos sofridos pelo proprietário.
A liberdade assegurada neste ítem não se suspende durante a vigê~
cia do estado de sítio.

o

bens

Presidente e o Vice-Presidente da República, os Governadores e Vice-Governadores de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos e quem os
houver subs t tuído por qualquer tempo, ou suc eoí.do , no período
í

im~

diatamente anterior às eleições no prazo constitucional de duração
do mandato.

JUS T I F I C A ç A O

JUSTIFICAÇ~O - Nossa emenda coloca como propriedade
a
ser protegida, aquela necessária à manutenção de uma vida digna e
sobria, separando assim o que é realmente um direito individual de
um direito de exploração econômica. A propriedade dos bens esse~
ciais é rigorosamente defendida. O mesmo critério não pode ser us~
do para grandes propriedades e monopólios. O lugar deste tipo de
propriedade é na ordem econômica: ele pode ser restringido, modl
ficado, etc. O direito individual não pode sofrer as mesmas
re~
trições.

Consideramos essa previsão normativa imprescindível para
a moralização administrativa e normalidade das eleições.

Oeputado VLADIMIR PALMEIRA
" ' - - - - - - - - - - ..r..IUI""'10/cOMISS.io/su.CO.. llllio----------~

I - Comissão da Soberania e dos Direi tos ...

neces~ários

~
~

r : - r - - - - - - - - - - - - - - - - TtXTO/JU5TlflC ...çio----'-------------~

Dê-se ao inciso XXIII do art. único do anteprojeto da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais (IC), a seguinte redação:
~

SENADOR

JOS~

IGNAC I{) FERRE IRA

AUTOIt

XXIII - A greve.

JUSTIFICAÇ~O

- A colocação de restrições legais
ao direito de greve tem de fato obstaculizado o exercício des
te direito, tais os impecilhos que se colocam a seu exercício.
Os trabalhadores reclamam o direito de greve sem restrições
entendendo-se que os abusos cometidos serão punidos na
forma
da lei, não sendo a greve em si mesma considerada um crime.

~==:.::...=======------TEXTO/JUSTI'ICAÇio------"''-'-''-''..:.-'-'-'-i---'-~'-.L~-''~

Dê-se ao parágrafo único do art. 14 a sequl qte redação:
§ I'? - são privativos de brasileiro nato os cargos de Chefe do
Estado, Chefe do Governo, Ministro do Conselho do Estado, Ministro do Conselho do

Governo, Oficial da Aeronáutica, Exército e Marinha.
§ 2~ - Não poderá exercer a Chefia do Estado e do Governo obra
si leiro natural izado investido na Presidência da Câmara dos Deputados, do
SenadÕ
Federal e dos Tribunais Superiores.
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JUSTIFICATIVA

AUTOR

Não se Justifica a desconfiança para com o cidadão
brasileiro
que, ao naturalizar-se, escolheu sua pátria, contribuindo com seu trabalho e
sua

DA M

participação_para o aperfeiçoamento das instituições. A reserva de cargos ao brasi
leiro nato nao pode ultrapassar os limites estritamente necessários ã salvaguardã
dos. eostos ver~ade i ramente es tratéª i cos para a condução da nação bras i 1e ira,
que
tambem se compoe das forças mr qre tór l es .

Insira-se. entre os §§ 9~ e 10 do art. C,.): "são direitos
garantias ind l v l dua l s'", o seguinte parágrafo:

... / ...

e

§
- A I e i não poderá exc I u i r da aprec i ação do Poder Jud i c i ã
rio qualquer lesão ou ameaça a direitos individuais e a interesses coletivos ou s.,2
clals,

[!'~lSENADOR JOSE
•

I GNJlC I O FERRE I RA

AUTOR

~
PiH
~
TEXTO/.rUllTlfICAQio_-:----'-'r,,,._"c:.'~:::;-';:.,_'~'"'.'-.:~'---..!.-.J....:.:..=:-L::.~_.

- OMISSAO DA SDBEKArnÁ"~"fflS~"Üf~'''fll'~''~ GARANIIA~ DO HOMEM E
ULHER. I-b- SUBCOMI SSÃO DOS DI REI TOS PDL[T I COS. DOS DI REI TOS CO':,;)
TIVOS E GAR N

•

Dê-se aos arts.

n

••

.. ..

"

I

....t:

.." , .,

JUSTI F I CATI VA
O princípio da inafastabi I idade do controle jurisdicional deve
s,:r expresso, com abranªênc ~ a mai or em. re I ação ao § 4~ do art. 153 da Const i tu i ção
vigente, estendendo-se as vias preventivas e aos interesses coletivos ou sociais.

...

e 8~ a seguinte redação:

/

Art. 7~ - 05 direitos e garantias constantes desta Constituição
têm apl i cação Imed.iata.
Parágrafo IC? - Inexistindo ou sendo omissa ou obscura a lei .que
complemente a norma constitucional, ou seu regulamento, o juiz decidirá de confo!:.
midade com os fins desta.

Art. 8': - ~ assegurado o controle da constitucionalidade por o
missão legislativa ou administrativa que inviabilize a eficácia dos direitos e g~
rantias constantes desta Constituição.
Parágrafo IC? - Lei complementar discipl ioará o controle da cons
titucionalidade por omissão e fixará as sanções a ela aplicáveis, observados, deõ
tre outros, os seguintes princípios:
I - A fixação de prazo para a configuração da o
mi ssão;
2
A ass lnatura de prazo. após declarada a in
constitucionalidade, para que o órgão ou autoridade competente supra a omissão;
3 - Decorrido o prazo, a transferência da ini
ciativa legislativa, do Poder Legislativo ao Executivo, para legislar por regulã
menta autônomo, e do Poder Executivo ao Legislativo, admitida em ambas as hipóte
ses a possibi 1idade de iniciativa popular;
4 - A fixação da obrigatoriedade de inclusão su
cess iva do projeto de lei em trami tação na ordem do dia, com a sanção de que,
se
não for apreciado depois de um determinado número de sessões, nenhum outro projeto
poderá ser votado;
5 - A revogação popular de mandatos
legislatl
vos e o crime de responsabi I idade da autoridade administrativa.

[JSENADDR JOSE I GNJlC I O FERRE I RA

'UTO'

,

"

1

Altere-se a redação dos §§ 32 e 33 do art. ( ... ): "São direitos

e garantias individuais", pela seguinte Emenda substitutiva:
§ 32 - Incumbe ao Ouvidor-Geral. na forma da lei complementar
z.=lar'pelo efetivo respeito aos direitos e interesses assegurados nesta Constitui
çao , defendendo-os em juízo e for:a dele, averigUando abusos e omissões que venham
a se~ ~rat!cados pela ~utoridade ~ indicando aos órgãos competentes as medidas ne
cessaflas a sua correçao ou puniçao.
S 33 - A legitimaçffio do Ouvidor-Geral de que trata este
não exclui outras previstas na Constituição e nas leis.

artigo

§ 3~a- ~e i complementar disporá sob~e a compet~nc i a ."rgan i zação
e funcionamento da üuv ldor l a-üere l , observados, os seguintes pr Inc i p los e

Suprimir o "caput" do art. BC?
I - O Ouvidor-Geral é escolhido pela maioria absoluta dos
mem
bros da Cãmara Federal, enpre candidatos de notável
saber
jurídico e reputação i I i bada , indicados pela
coletividade
na forma da lei.

Renumerar o parágrafo único do art. 8~ como § 2~.
JUSTIFICATIVA

A importante questão da omissão dos Poderes Públ l cos , que frus
ta a efetividade da norma constitucional. deve ser resolvida em dois p l anos r a ep l"]"
cação imediata pelo juiz, quando se trate de direitos e garantias exigíveis de pron
to; e o controle da constitucionalidade por omissão dos Poderes legislativo e Exe

cut lvo ,

II - são atribuídos ao Ouvidor-Geral os impedimentos e as prerro

gatJvas dos membros do Congresso Nacional.

Sugere-se, para tanto, a adoção das técnicas dos sistemas da A
lemanha Federal e de alguns Estados da América do Norte, Ind l cendo-s e no texto cons
titucional os princípios que serão exp l icitados por lei complementar.
A técnica sugerida, que preserva a autonomia dos poderes.!. insp..!..
ra-se em traba I ho do Grupo cons t i tu I do na Procurador i a-Gera I do Es taclo de Sao Pau
lo, que nos foi encaminhado pela Prof~ Ada Pel1egrini Grinover, e na tese do Pro~
rador do Estado do Rio de Janei ro, ür , Luís Roberto Ba~roso, aprovada no XI II Co~
gresso Nacional de Procuradores, que recomendou a adoçao do texto supra pela A5se~
bléia Constituinte.

[JSENADOR JOSE I GNAC I O FERRE I RA

-

III - Cabe aos Estados. no ãmbito de suas atribuições, dispor so
bre Ouv i dor i as es tadua i s e mun i c i pa i s , observados os pr i ncT
pios constantes deste artigo.
-

-

JUSTIFICATIVA

o Defensor

do Povo, ou Ouvidor-Geral, em boa hora insti tuciona
lizado pelo § 32. deve também ter legitimação processual. embora não exclusiva pã
ra·8 defesa mais completa do cidadão. E deve ser estruturado de acordo com princT
pios . fun~am7nEa j s t~açados pe I a Const i tu i ção, as sequrartdoj-se a poss i b i I i dade
de
sua ns t l l
a
l estadual.
í

tu

çao

n

íve

.., / ...

.u".
EMENDA
100265-1

Dar nova redação ao art. 3':, mediante a seguinte Emenda

subs t r

tutiva:

Art. 3t? - O aperfe i çoamento da organ I zação do Es t ado é um di re i
to do cidadão, a ser exercido na forma da lei complementar, que deverá assegurar:-

lI]
[SENADOR JOSE I GNJlC I O FERRE I RA

AUTOR

ss1ID DA SOBERAN I A''t"lJ'll's'''lj'fR1ff't'õ!:'"I:'ll'JlRAN1TA"5""lllJ11Ol'lE11E"UA
- a manifestação popular, por intermédio de plebiscito,
~ ou consultas,

refe

II - a iniciativa e o veto populares;
III - a revogação popular de mandatos;

l-e-SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.

, t : '~. . .;
r . - r - - - - - - - - - - - - - - - - TI:XTOf,jU5T'flCAÇio-----'-'--'-'-'--'--_-'--!-!'""-.j..:.>....:!~
"
Insira-se entre os §§ 14 e 15 do art. ( ••• ): "são direitos e g.!!.
rantias l nd l v l due l s'", o seguinte dispositivo:

IV - a participação política por intermédio de entes

associatl
vos;
V· - a obtenção de esc I a rec imentos sobre a atuação da adm I n I s tr~
ção central izada e descentral l zada ;

VI - o exercício de ação popular, pelo cidadão e pelos partidos
políticos, que vise a anular atos lesivos ao patrimÇinio p.Q.
blico ou de entidades de que o Estado participe.
JUSTIFICATIVA

Os mecan i smos de part i c i pação. popu 1a r para o aperfe i çoamento da
organização do Estado devem ser ampl l ados , com a expressa referência a novos
in~
trumentos não contemplados no texto, deixando-se a discipl ina minuciosa da met âr r a
ã lei complementar.

/

§
- são inadmissíveis no processo as provas obtidas
clan
destinamente, Tcdiante ofensa â integridade física ou moral da pessoa ou pela inde
vida lnt romt s sao na l'nt Iml dade , no domicíl ia, na correspondência, nas comunicaçõe~
nos registros informáticos e nos arquivos particulares.

JUSTITICATIVA
A expressa possibilidade de à lei permitir a restrição da invio
labilidade da cor respondénc l a e das comunicações, nos casos previstos em lei e
diante autorizaçao judicial, introduzida pelo inciso XXXIII do artigo,
deve ser
temperada pela igualmente expl Ic l t a proibição de produção processual das denomina
das "provas l l lc l tas", que não se submetam ao regime constitucional e legal.

me

...

/
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tJ

JOS~

SENADOR

minha autoria, dando nova redação ao artigo 11 [atua' artigo 12), e

I GNAC I O FERRE I RA

EMENDA
100269·4

A"'t"'O'ô!f°lj'llf~'1'1'~"~'~AAAllTl7\S DO HOMEfIEllJ\
LHER. I-c-SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.

r.T-------

suprimindo o seu parágrafo 19.
Todav2a, a transposição do texto para o AntenroJeto

r"""
••~,~_~. (

TUTO/"U5TlfIC ...ÇÃO

....

Ministério

Público ou do querelante. A lei regulará a ação penal popular subsidiária da públ..!.
ca.

o dispositivo

visa a assegurar o processo penal acusatório por
iniciativa da parte, impedindo os processos "judiclal iformes" ou as ações
p~nais
"ex of'f c o'", assegurandõ também a ação penal popular, apenas subsidiária da
I
C~t. em caso= de inércia do M.?, como controle popular e participativo sobre o exe.!,
CICIO

l ! J r - - - - - - - - - - - - - - AUTOIt
~

JUSTIFICATIVA

l

paE

te fundamental da norma pronosta e finalmente aprovada.

rantias l nd lv l dua l s'", o seguinte di,spositivo:
- O processo penal dependerá da iniciativa do

que

ora está em discussão, suprimiu totalmente o parágrafo único

Insira-se entre os §§ 14 e 15 do art. (... ): "são direitos e g2§

e 065

l

púb

Do Constituinte José Carlos Coutinho

1":""1,----------

P1.EHÁA10/CONISSÃoIIUICONISIÃO----

EMENDA
100273·2

---,

a Soberania e âos Direitos e Garantias do Homem

l

da açao penal por seu titular •

...

/

Acrescente-se ao final do Item IX, do Art. Onico, do A~
teprojeto aprovado pela Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, o seguinte:

JOS~ I GNAC I O FERRE I RA

tJSENADOR

DA M

j~,"''''''

Insira-se entre os

§§

L:'

\:1

'1

EMENDA
100270-8

"ficando proibida a permanência de menores de dezoito!
nos em qualquer estabelecimento que explore o jogo de azar, sob p~

I,

14 e 15 do art. (... ): "são direitos e g2-

na da lei".

rantias l nd lv l dua l s'", o seguinte dispositivo:

.

§
- As decisões Judiciais serão motivadas. A lei nao exclui
rã o duplo grau de jurisdição, que poderá ser exercido por colegiados
do
mesmo

Justificação

grau.
JUSTIFICATIVA

Nosso objetivo principal é evitar que malefícios maio -

As garantias da motivação das decisões e do duplo grau de juri~

dição (conquanto por órgãos do mesmo nível) devem ser expressamente previstas

no

res sejam impostos a nossos jovens, na med2da em que se inclinarem

rol do "devido processo l eqa l '".

... / ...

ã prática desse tipo de jogo .
Entendemos que a punição deve ser rigorosa, penalizando
mais aqueles que permitirem que os menores de idade sejam frenque~

PJ

~ SENADOR JOS~ I GNIIC I O FERRE I RA

tadores oU mesmo entrem,.sob qualquer pretexto, nesses locais.

AUTOIt

EMENDA
100271·6

Alei deverá disciplinar a prática

da referida ativida-

de, mas, em nosso entender, deverá prever o fechamento do estabelE-

"

cimento, com multa e prisão dos infratores, sem direito ã fiança.

Altere-se o inciso XXX do art. (... ): "são direitos e garantias
individuais", pela seguinte Emenda substitutiva:

xxx - ~ assegurado o benefício da justiça gratuita aos necessl
tadas. A assistência judiciária será prestada por órgãos técnicos da União e dos
t
organizados em
na forma das leis respectivas, assegurando-se a
Es

ados

,

car ret

ro

tr=V0 CONTITUINTE JOSt CARLOS COUTINHO

,

seus membros as garantias Instituídas para o Ministério Públlco,

,~

C COM. VA SOBERANIA

JUSTI FI CATIVA

=-

Cuida-se, na p ropos t a , de melhor distinguir os benef Ic ros
da
Justiça gratuita e os da assistência judiciária públ i ca , que deve organizar-se com
esta
as garantias mínimas estabelecidas na Constituição, deixando-se à autonomia
dua1 J por suas respect ivas 1e i s J a dec i são quanto à cer-re i ra (defensor i as púb1i ca~
procuredor l as , erc.},

Pt.ENAAIO/COlr,lISsÃo/suaeOIAlSS40

E VOS VIR.

E GAR. VO HOME/.! E VA MULHER

1

EMENDA
100274·1

TEXTO/,JU5TIFICAÇio-----------------,

An~ep4oje~o

ap4ovado pe!a Subcom~óó~o I-c, 4enume4ando-óe

OÓ

óub

I
"§

16 a !.i.be4dade de 4ep4eó en~a<;~o e de pe~~<;~o aoó PE.
de4eó P~b!~eoó, em de6eóa do d~~eL~o, con~4a abu

PJ Constituinte

kNNA MARIA RATTES
EMENDA
,..,-,r----------- I'LENAItIO/COII1155ÃO/SUICOMI5SÃO----------~ 100272-4
DA SOBER&~IA E DOS DIREITOS E GAR~~TIAS
DO
,..,-,;-ll'==Ui.JJ.8...l'lu.J...l:WJL
n:XTOI,JUST1F1C4ÇÃO
{-:'t t! j, -{ I," ~,_"'-_-'-/-'/c.:",-,:'L lo' ~

Ao artigo 12, do Anteprojeto da

Subcom~ssão

dos

Dire~tos Polít~cos,

so s de auxon cdades , e pa4a aóóegu4a4 a pa4tLc.i.pa<;ão
p4oced.únen~oó admLnLó~~ai~voó ê. lteóe4vada a ~odoó".

JUS T I

f

1 CAç AO

dos Direitos Coletivos e Garant2as, inclua-se o seguinte
"Parágrafo único.

A Lei estabelecerá as condJ.ções de

reaquisigão dos direitos políticos.

1I

JUSTIFICAri\o

t

6azeJt pe~~ç.<io aoó pode4có púb!lc06 em óua de6eóa.

nítida e incontestável a procedência desta nroposi0ão.

No cursa dos trabalhos, a SUbCOMissão aorovou

A

Emenda n9 139,

de

galtant.i.1t os d.i.lteltoó 6ulldc1men:taÜ do Homem.

ê. 4cópeU:a.4

llOó
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f: DO CONSTITUINTE JOst CARLOS COUTiNHU
tJ COM. DA SOBERANIA E DO DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHEry
- - - - - - - - - - PLENÁ.uo/c.oI.lISSÃO/SUIÇOIolISSÃO-----------

r.:,-

100275·9

TuTot.lUSTlfICAÇÃO

Acrescent~-se

US T I F I CAç

J

Ã

O

EMENDA

-,

ao art. Onico, do anteprojeto aprovado

Ac.lt.ediza.mo~ que não a.ca.lt.lt.eta."plt.obf.ema.~ palt.a a. vida. potZtica. '
na.cional ~e os indivZduo~, ca.~ado~ com blt.a.~iteilt.o~ e blt.a~ite.i.It.M, '!(le
a.uim, coltózituilt.em 6a.mltia.~, com Mtho~ ou ~em ete~, pudelt.em v o t.an.'
e ~elt.em eteLto~ no~ pleito~ municipa.i~.

pela Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. o seeuinte!
Ve~za. 6olt.ma.,
lt.e6elt.ida. emenda..
li

zodo~

com o a.poio de

pa.lt.a. a.plt.ovaç.ão

da.

Homens e Mulheres têm direitos iguais".

ç ÃO

JUS T I F I C A

Os homens e as mulheres têm que merecer o mesmo

~

Vo Con~zitu~nte JOSt CARLOS COUTINHO

tr~

,-

tamento

conza.mo~

~

em qualquer ciréunstância da vida nacional, com relação'

a seus direitos e deveres. Assim sendo entendemos ser oportuno

Pl.EHAI'IIO/cOl.ll:ISio/sUllCOlolIS,;;O-----

COM. VA SOBERANIA

E

VOS VIREITOS

=--MlLLJiJ;;X.,

Sub~zizua.-~e

ziic.uto~ pii.bf.ico~
con~za.nze

de mulher em concurso público, por exemplo, ou em carreira profi~

peto

~

GAR.VO

HOMEM E

~

VA

TuTotolU$T1F'ICAÇio

constar a proposta no texto da futura carta.

Não podemos entender lei que não admita a inscrição

E

_

a.

-,

explt.e~~ão

"A~

divelt.~ãeh.

e

o~

e~re~

6ica.m ~ujeizo~ .iü, teü de plt.oteç.ão da. ~ociedade~

da Izem X, da Anzeplt.ojeto a.plt.ova.do peta.

Subcomi~~ão

I-c,

eguinte:

sional, ,assim como não entendemos que a mulher seja proibida de '
f~z~r horas extraordinárias noturnas, ou certos trabalhos ditos •

" t veda.da. a.

masculinos.

bUeo~.

c.en~ult.a a. diveMõe~ e e~petãcuto~ pii.-

"

J US T I F I CA

Vo

Con~zituinze

JOSt CARLOS COUTINHO

,-

E

VOS VIR.

E GAR.

ÃO

EMENDA

..ln.io/su.CO.. ISsio--_-_-----~

'L~HÁ'uo/.cD

[!JeOM. VA SOBERANIA

ç

VO HOllEil

r.,,----------------TEXTO/"USTlf~

E

VA

!HlLHE~.

100276-7
L-

O povo blt.ahif.eilt.o jâ

...J

...ç i o - - - - - - - -

....,

~üzilt.

ã

e~tã

a.pto a pa.JtticipaJt e

a~

e~peZiicuto~ pii.btico~ em que a. cen~ult.a. não dite lt.e!lIt.M e'

plt.omova. colt.ze~ de~nece~~ãlt.io~. No~~a. emenda. zert a. 6ina.~ida.de de E:.
Ac.It.~c.enze-~e

xo

~eguinze

o

a.o Alt.z. 11, do Anzeplt.ojE:.

a.plt.ova.do peta. Subcomú~ão I -b ~"plt.imindo-~e

M

di~ YJo~iç.ãe~

em

c.ontlt.iiuo:

teva.Jt. a pa.dlt.âo cuttult.a.l de no~~o povo, bem cama, con~cienzizã-to'
a.zlt.a.vê~ dos
~a.mo~

"O exelt.cZc.t.o do voto

E? DO
ç

Ã O

Enzendemo~ que o vozo na.o pode ~elt. obuga.zált.io. A
con~c.iênc.ia.

de que

o~

ca.lt.go~

It.eplt.~ enza.Ziva.~.

de que xo do« cotoquem

~eu~

etezivM zêm que se«

Não

~

voxos

e

de diveMão pii.bf.ica., do s

plt.obtema~

po n: que pcu>-

e opciona.t".

JUS T I f I C A

deJLânç.M

meio~

•

COM

a..tlt.a.vê~

egue

na.~ ult.na.~.

oc.upa.do~

da.

po n: tI::.

impo~iç.ão

'

O Povo plt.ecüa. s e« mE:.

CONSTITUINTE

JOst CARLOS COUTINHO

1":"1---------- '1.&:MÃ"10/CONISs";.o/IUICOMISSAO-----.,
COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS GARAN.DO HOMEM E
DA MULHER
Acrescente-se ao Art. Dnico do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão dos Direitos

o seguinte

Item~

renumerando-se

os subsequentes:

tholt. in6olt.ma.do da. impolt.tância. da vota, ra.lt.a. que po~~a. exelt.cê-to '

Uvlt.emenze.

li

Desfrutar do patrimônio natural e cultural,

nece~

sário ao desenvolvimento intelectual e social,

bem como o dever de o protegê-lo
Con~atu.í.Jtte
..,.,.

JOS!: CARLOS COUTINHO

EMENDA

'LENÁftlO/col.ll!:sÃo/sulcolouuio-------

tJeOilISSÃO VA SOB. E VOS VIR

e melhora-lo".

-.,

100277-5

GAR VO /iO/lE'! E VA IH" IiFR

r_'----------------Tf:XTO/olU5TIFlcAqio-----------------,

JUS T I F I C A C Ã O

Vê-~e a 4eguinze x.eda.ç.ão a.o pa.lt.iiglt.aóo Sg, da a.Jt.Z. 11, do AnzE:.
plt.ojezo a.plt.ova.do peta. Subcomi~~ão I-b:

A efetivação deste objetivo requer a total
li!

Sg - Ao~ e~Zlt.allgeilt.o~
.
há ma.i~ de cinco

It.e~idenze~

e

donicif.iado~

allO~ conzlltuo~J

na BJta.6if.
qlle zenha.m cânj"!l e ;

ou 6~tho~ blt.a.~iteilt.o~ e exelt.~a.m a.tividade plt.odutiva. e' 6a.cutza.
do a exelt.cZcio do vozo e a d.{.lt.eito à etegibilida.de na municZ~
pia em que tenha.rt domicZ.Uo eteizolt.a.f.."

respons~

bilidade por parte dos cidadãos e da comunidade. Aos Governos Federais, Estaduais e Municipais cabe o ônus pela implantação de
líticas e açôes ambientais e culturais.

p~
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r.r--------------AUTOIt--------------,

COMtU,,1.nte JOSI: CARLOS COUTINIIO
---

tJ CO/.!.

.. LENÂAlo/eoI.tISsio/SU8COI,lI~$i.:o-------

EMENDA
100280-5

_

VA SOBERANIA E VOS VIR. E GAJ{. VO flOHEH E VA /fll-

..,.-LJ1.l:J"--

TElCTO/JUSTIFICAÇio----------------,

t: DO CONSTITUINTE JOSt: CARLOS COUTItlHO
f: MULHER
COM. DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GAR.
..-

'LlNAIlIO/cOI.lI$SÃo/l:UIlCOUISSÃO

DO

EMENDA
100282·1

_

HOME~l

e 067

E DA

Dê-se a seguinte redação ao Item X, do Artigo único,
Ve-4e a 4eg,,1.nte neda~ão ao pan~gnaóo 21, do Ant1.-

aprovado pela Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, su

go (jn1.c.o, do' Antepnojeto ápnovtuio pela S"bc.om.i.44ão I-c..

"§

primindo-se o Item XI, renumerando-se os subsequentes:

21 - O pne40 pnov.i.4õn1.o O" c.ondenado .tc.m d1.ne1.-

ã. 40c.1.abl.ll.dade,

c.ollJ[lnl.c.a~ão

tação de informação independentemente de censura,

e ao ;tnaba-

salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, res

lho pnod,,;tl.vo e nem"nenado em pnüãe4 agnlc.o.ta4 O"

pondendo cada um nos termos da lei, pelos abusos que

pno6.i.441.0naR.l.zante4, na óoJr,ma da le1.. Sen~ m1.n1.4 -

cometer. t assegtlrado o direito de resposta. A publi

tnada ao pne40 ed"c.a~ão, a 6.i.m de neabl.l1.t~-lo pa"

n« o C.OltvZv.i.o

.6 o cl.a.t.

t livre a manifcstaçãç do pensamento, de con _
vicção política ~u filosófica, bem como a pre~

ã. M41.4;teltc.1.a e4p1.n1.;t"al e '

dade ól61.c.a e men;tal,
j"nldl.c.a,

" X -

ã. 4"a d.i.gn1.dade, ã. 1.ntegn1.-

t» ao ne4pe1.to

cação de livros. jornais e periódicos não depende de

"

licença da autoridape. Não serão, porém, ~oleradas '
as propagandas de guerra, de subversão da ordem ou

JUS T I F I C A C À O

de preconceitos

e as publicações e exteriqpização contrárias ã
Não podem04 penm1.t1.n q"e aq"eR.e q"e c."mpne nena "e
;to~ne ma1.4 pe~1.g040, n04

mo-

ral e aos bons costumes, bem como propaganda de bebi

p~Õp~1.04 p~e4ZdI.04, do q"e q"ando p~at1. -

c ou o c.~1.me q"e llle C."4;tO" a pe~da da R.l.be~dade. Pa~a 1.44 o,

I

de religião, da raça ou de classe ,

da alcóolica, em qualquer meio de comunicação".

p~ec.1.

4am04 Út4;t1.t"l.n p~og~mllM de ap~ove1.;tamento ~elll"lte~ado da mão- de -

JUS T I F I C A ç Ã O

obtu: do p~e4o. O"tno pont·o q"e .tem c.ont~1.b"Zdo pa~a o ó~ac.a440 do

Temos a obrigação de impedir que milhões de lares

41.4tema pen1.tenc.1.~n1.04 b~a4I.le1.~0 é a óalta de aten~ão e6pec.1.aR.1.-

brasileiros sejam invadidos por propagandas fantasiosas, que

zada, a06 1.Itdl.vZd,,06 q"e c."mp~CJl1 pena, no H.ntl.do de tonn~-R.o ha~

criam a necessidade do uso das bebidas, por artifícios mentiro-

bl.lUado a ~e1.lttegnan a {.I,oc.1.edade.

sos. Este é o momento de fazermos algo em benefício' dos brasileiros. Livrá-los dos efeitos desse tipo de propaganda é um de=-------------AUTOIl------COIl6t-uuJ..Ilte

-,

JOsE CARLOS COUTINII:J

r.r---------'LEHÂIlIO/cOlolIS'io/suaco..' s s Ã o - - - - -

,

COMISSÁO VA SOB. E VOS d1.n. E GAR. VO IIOHE'i E VA IlllLIIE

ver.

EMENDA
100281-3

r:T---------------TEXTO/JUSTIFICAÇio-----

S"bc.olll1.4~ão

-,

Ac.ne6c.eltte-6'e ao «c«, (jnl.c.o do Alt;tepnoje:t.o a,r>novado Ilera.
I-C, o 6e!J,,1.nte Z-te,', XXXIII:

fJ PAULO RAMOS

AUTOR

J
rLtflÂiIIlo/cONISsio/suaCOl.llSsio

PJ COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E Grt1PNfm~ m
TEXTO/.,lU$TI'IC.açio

" A g"anda d06 61.R.h06 llIenonel> de 18 anal> qlle, c.ometenetl'
c.n1.llIe c.ontna o pa.i;n1.mônl.o Oll a peHoa
neóponóaboU'.1.dade dOl> pal.6, 61.c.ando e4tel> , 6"je1.tOl> ã. pena de pn1.6ão '
aR.benglle, [unxanent:»: c.orl o llIenon I.IlSnaton, ó e eó te n(', 1.nc.1.d1.n Ila pnã.t1.c.a deR.(tllo6a".

e

~

...-.&M "" rI1

M; I+R T-n!
t

..

,

. . . . , .....

EMENDA
100283-0
I

I,

.~ ~

SEJA INCLUIOO NO TÍTULO IIl, DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, O SEGUINTE ARTIGO:
ARTIGO ••••• - O BRASIL NÃO MANTERÁ RELAÇÕE? COM ESTADOS ESTRANGEIROS QUE ADMITAM A ~
XISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS SIGILOSAS.
JUSTIFICAÇÃO
É PúBLICA A FUGA DE CAPITAL, SEMPRE DECORRENTE DE CORRUPÇÃO, PARA CONTAS BANCÁRIAS

I

SIGILpSAS NO EXTERIOR.

J li S T I

F I CAç Á O

O BRASIL, VÍTIMA DE TAL PROCEDIMENTO, PRECISA DAR UM EXEMPLO AO MUNDO.
AS CHAMADAS CONTAS NUMERADAS E SIGILOSAS SÃO UMA IMORALIDADE.
MANTER RELAÇÕES COM TAIS PAÍSES É O MESMO QUE ADMITIR E COMPACTUAR CDM A IMORALIDADE.

NenhulI'a pena paHanâ da peó60a do de.e1.ltQ"ente., 6J..c.ando

ã. le1. a nel>poIl6ab1.R.J..dade da I.ltd1.v1.d"al1.za<:,ão da pena. Com bMe neóte pn.i.nc.Zp1.o m"nd.i.altl,eltte c.on"agnado e: q"e não poderlOó nel>poltóab.i.l~
z.an: 06 pa1.6 pel06 c.n.i.me6, q"e pon veltt"na 04 61.R.hol> venham a corre -

f:

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

ten.
MM, ne6 1'0M ab1.R.,(,zan 06 pa.i.4 peR.a g"anda do 1J..R.!lO rJenon

e

I.nónaton
um aio R.ega.e e c.al>o eR.e4 não c."mpnam c.om a atnJ..b(I1.~ão 1.~
pos t:« peR.a J"6t1.~a, tenão, al, 1>1.m, q"e ne6ponden peR.o· c.nJ..me de de!
ne6pe1.tan detenm.i.na~ãe6 i"d.i.c..i.a.i.4,. penm1.t.i.ndo q"e o menon ne1.nc..i.da'
na pnã.t.i.c.a deR.1.t,,06a.

EMENDA
100284-8

r.r---------------TUTO/,JUSTIFICAÇio-----

EMENDA

Anteprojeto da subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Re
lações Internacionais.
Inclua-se onde couber:
Art. - Os pactos, tratados p acordos internacionais, d~
pendem da ratificação do Congresso Nacional. Os pactos, tratados e

-,
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JUSTIFICAÇÃO

acordos militares, além de ratificação, só terão vigência após sub
metidos a plebiscito nacional.

Durante o regime militar foram cometidos inúmeros
crimes
contra os direitos humanos no Brasil, resultando em centenas
de
mortos, desaparecidos, torturados. Todos esses crimes ficaram imp~
nes sob o falso argumento de uma anistia recíproca. No momento em
que se redige uma nova Constituição para o país é preciso se estabelecer que os responsáveis por todos esses crimes devem ser indiciados criminalmente e punidos na forma do previsto nesta Constit~
ição.

JUSTIFICAÇÃO
A ratificação dos pactos, tratados e acordos internacionais por parte do Congresso Nacional é fundamental para a democratização dessas decisões, bem como para o fortalecimento do
Poder
Legislativo. No caso dos acordos, pactos e tratados militares, por
se tratar de decisões de grande relevância para a segurança e sob~
rania da Pátria, devem passas por plebiscito nacional.

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

ÇDNSTITUINTE HAROLDO LIMA

lEJ.

liJ
l COMISSÃO DA SOBERANIA DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHE'l'

'LENÁ'UD/COIol1511AO/SUlICOMI55ÃO-----------,J.

=

100285..6

TEXTO/.rUSTIFICAÇÃO

-,

Anteprojeto da subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Re
lações Internacionais

=----------

~
~
çio----------------..,

Pl.IHÁI\IO/COIol15:1AO/SUICOMIUÃO---------_ _

=----------~-----Tr.xTOI"U5Tl,.C

...

Anteprojeto da subcomissão dos Direitos Políticos, dos DJreitos Col
tivos e Garantias
EMENDA
Substitua-se a expressão " ... 6 (seis) meses antes do pIe!
contida no Parágrafo dnic~ do art. 16 do anteprojeto
pela
expressão " •.• um ano antes do pleito".
to~,

Inclua-se onde couber:
Art. - Venda de armas far-se-á exclusivamente a
países
delas necessitados para a defesa da sua independência nacional. É
vedada a paises que adotem regime político fascista, segregacioni~
ta ou que sejam promotores de guerra de agressão.

JUSTIFICAÇÃO
A defesa do princípio da soberania e da autodeterminação
de povos é incompativel com a venda de armas a países que visem f~
mentar a guerra de agressão e que adotem regime de caráter fascista ou segregacionista.

JUSTIFICAÇÃO
Consideramos que o prazo de seis meses para a renúncia de
ocupantes de cargos executivos que desejam concorrer a
outros
cargos é pequeno demais, possIbilitando o risco de utilização i~
devida da máquina administrativa federal, estadual ou municipal
em proveito próprio. Para evitar que isso ocorra, propomos
que
esse prazo seja ampliado para um &no antes das eleições.

AUTOI\--------------~

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA
I

P'LfH.l.uo/cCHUSSÃo/sUICOMISSÃO - - - - - - - - - - - - - ,

CDMISSÃO DA SOBERANIA DOS DIREITDS E GARANTIAS DD HOMEM E DA MULHE

EMENO....

100286-4

pu Constitu'nte JOSE DUTRA
o
""""ICO.""'I""""'"
-~
C (DolISSroJ DP. SOBEP.AN!A E OOS D!RE!TDS E GARANTIAS 00 !-nEM E DA~,-

EMENO....

100289-9
--,

TEXTO/olU5TIFIC.lÇÃO-------------------,

!..I

Anteprojeto da subcomissão da Nacionalidade, da soberania e das Re
lações Internacionais:
EMENDA
Inclua-se onde couber:
Art. - É proibido o estabelecimento de bases
ras em Território Nacional.

estrangei-

JUSTIFICAÇÃO
O estabelecimento de bases estrange1ras em nosso Território fere o princípio básico de soberania da Pátria

EMENDA SlFRESSI'IA/AO::nVA

Suprima-se do anteprojeto da SUBCOMISSAO DOS DIREITOS POL!T!COS, DOS
D~REITOS COLETIVOS E GARANTIAS, todos os parágra~os do Rrt. 44 e os
artigos 45,46 e 47 , na sua inteireza, ficando no corpc do anteproj~
to, no que a5z respeito à 5nstituição do OEFENSOR DO POVO, apenas o
• ~caput" do art. 44, com seguinte parágra fo único:
"Art. Parágrafo Onico - Lei comp!ementae definirá a ~oTma
de prov5mento do cargo de Defensor do Povc, as suas
prerrogativas, imunidades e ~est!tuição".

JUST!FYCAT!VA
CDNSTITUINTE HAROLDO LIMA

EMENO....

100287·2

=

Sou absolutamente favorável à idéia de instituição
do cargo de DEFENSOR DO POVO, já que, através de dele, se obJet5va
co~biT os abusos que são p=at:cadcs pelas au~cridades

~

TEXTO/.rU5TIf'ICAÇÃO----------------..,

Anteprojeto da subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitôs Coletivos e Garantias:
EMENDA
Inclua-se como Disposição Transitória o seguinte artigo:
Art. - Os crimes cometidos contra cidadãos brasileiros por
militares, policiais e outras autoridades, por motivação de ordem
política e que implicaram em violações pos direitos humanos, no pe
ríodo de março de 1964 a março de 1985, serão apurados e seus responsáveis indiciados criminalmente e punidos pelos seus atos
nos
termos desta Constituição.

constituídas

contra o povo bras!le~ro, especialmente contra os mais humildes

e

carentes, que não têm a quem recorrer em busca de seus direitos.
Não posso entretanto conco~dar que, a nivel

de

Constituição, se defina a forma de seu provimento, as suas prerrog~
tivas, imunidades e maneira de sua substituição, já que, a meu se~
tir, tudo 5sso deve ser definido pela legislação complementar, qua~
do todos esses aspectos devem ser analisados e medidos com mais pT~
fundidade.
E exatamente por isso que apresento a presente
e
menda , com a qual viso manter o "caput" do art.1,4,C"om o acrésc5.mo

'd3
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un PARAGRAFO l1NICO, e a supressão de seus §§ 1Q, 2Q e 3 Q, ass írn como dos
artigos 45,46 e 47, por entender que a nova Constituição deve refl~
tir apenas a s!ntese das idéias destinadas ao solucionamento de t~
dos os problemas nacionais.

e: Constituinte JOS~ OUTRA
liL=:&

do, aos MUNIC!PIOS, trata-se de u~a reiv5ndicação nacional, emanada
de todas as comunas nac~on2is, n0 spnt~do de 5nseri-los na no5a da
Federação.
Essa reivindicação dos ~un5cip50s me pa~ece justa, sob ~~
dos os ângulos, posto que é a célula mais importantes de toda a con
textura nacional, ande se nasce, se vive e se morre.

EMENDA

PLEH,I\IO/COI.lISSAO/SlUllcoMISSÃO

r];rnISSlIO DA SOBERANIA E OOS D!REITOS E GARANTIAS 00 HIJt.EM E DA

~

10029().2
L-

_

r . t - - - - - - - - - - - - - - - - TtXTOI"'U$Tlf'ICAÇÃO-·---------El-ENDA SlPRESSTVA

~

tJ

DEPUTADO

,.,..,;-

JOSt GEN01WJ

EMENDA

PLENA'llo/cor.ussio/$UIlCONlssio

_

100292·9
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Suprima-se, no anteprojeto da SUBCOM!SS1'\O DOS DIREITOS POL!TICOS,DOS
DIREITOS COLETIVOS'E GARANTIAS, todos os incisos e parágrafos do art.
50, ficando o mesmo com a seguinte redação:
"Art. 50 - O Congresso Nacional dentro do prazo
de
um ano, a contar da data da promulgação desta Con~
tituição, eleborará um C6digo de Defesa de Consum!
dor destinado a defendê-lo contra os abusos que con
tra ele forem praticados.
Parágrafo único - Enquanto nãe entrar em vigência e
Código de que trata o "caput" deste artigo,continu~
rá sendo aplicada a legislatção vigente à época da
promulgação desta Const::.tuição".

~ -_ _-

-_ _- - - _ - - _ - _ TEXTO/JuSTlrll;A/;i,o-

--,

aQ Anteoroj<;lto da Subcomissão dos Direitos Políticos, das Direitos ColeUvas e t;arantlas \I-bJ
!ô _ subst1tua-se o art. 14 do anteproJeto da Subcomissão dos Dire~
tos Políticos pelo que se segue:

,

Emenda

"Art. 14 - são elegíveis todos os alistados que
esteJam

cumpr~ndo

pena

restr~t~va

vades as condições f a.xaô a s em

da

l~berdade,

le~,j.

o

estabelecimento da garantia do direito ao

sUfrág~o

político aos brasileiros com 16 anos vem de encontro a

Justa

dos Jovens bras11eiros. Julgamos fundamental por

outro lado, que a participação política desse imenso

A idéia de elahoração do COOIGO DE DEFESA 00 CONSU
MIOOR é ey.celente, posto que, eom ele, se obetiva estabelecer, num só
diploma legal, todas as normas relacionadas com a d~fesa do consum!
dor e, com isso, permitir que ele (consumidor) se identifique melhor
com as mesmas (normas).
Discordo, contudo, da inserção no texto constituci~
nal que estamos elaborando do delineamento global do que será o fut~
rc CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, até porque, a meu sentir, por se
tratar de um assunto de extraordinária importância para a vida bras!
leira, deve o mesmo ser objeto de estudo mais aprofundado e de uma
reflexão mais detalhada a respeito do seu funcionamento.
~ por tudo isso que, com a presente emenda,
viso
suprimir todos os jncisos e parágrafos do art. 50 do anteprojeto,
ao qual procuro dar nova redação, acrescentando-lhe, tão-s6nente,~
parágrafo único.

contingen

te populacional representado pelos Jovens se dê de maneira com
pIeta, daí a razão desta emenda, que contempla a totalidade de~
se direito.
Além d~sso, a redação proposta por esta emenda
dema~s

de a todos os

ções plenas de

leg1b~l~dade.

Deputado

JOS~

GENOíNO

EMENDA
_

I - Com. da Sober. e dos Dir. e Garantias do Homes e-da Mulller
Consti tu5.nte

, COM!ssn,O
...

JOS~

OUTRA

esten-

alistados, incluindo os analfabetos, condi-

, . . , - , - - - - - - - - - - PLEHAluo/eONlssio!'UIlCOWISSio,

. . ., -

não
obse~

JUSTIFICATIVA

reiv~ndicação

JUSTIFICATIVA

t:

e 069
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EMENDA

f'LEIlAI\10/COMISS;'O/SUBCO",lssio

or, S08ERAN~A DOS DrRE!TOS E (:(\'p.AN:Tl\S no HOMEM E Dr, MIJLHE~
T[xro/JuSTIFIC.l,Ç;;.O

100291-1
_

EMENDA MODIF!CATIVA

Dá nova redação ao art. 38:

Modi"5.ql,e-se, no anteprojeto da SUBCOM!SS1'\O DA NAC!DNAL;DPDE, DA SOBEPANIA E DPS
RELI\ÇOES INTEP.NACIDNAIS, a redação do seu arEgo 1Q , para a seçuínte:
"Art.12 - A Repúbl:ca FederatIva do Brasãf , democrát:'ca e

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão das DIreitos Políticos,
dos Direitos ColetIVOS e Garantias

representat~

va, é constituída pela associação indissolúvel da Un!ã~ F~
deraI, dos Estados, dos Territórios, do Ditrito F~deral e
dos Hunic!pics, todos eles autônomos em suas respectivas~
feras de competência".

. "Art. 38 - Conceder-se~á mandado de sep.urança
para proteger direito líquido e certo, indIvid~
alou coletivo, não amparada par "habeas cor~us"
ou "habeas data", seja o responsável pela Ile~~
lidade ou abuso de poder pessoa física ou jur!
dica, de direito público ou privado."

JUSTIFICATIVA
A presente emende visa, de um lado, oferecer melhor
reda
ção ao dispcsitivo soh enfoque e , de outro, inserir a UN7PO
FfDE
RAL e OS MUNIC!P!OS no conte~~~ federàtivo de nossa Repúhl:ca.
No que pertine à UNIP.O FEDERAL, data venia, a ~im me par~
ce que não cabe nenhuma discussão em contrér:o, vez que a mesma se
torna o núcleo funda~ental da Fe~eraçãc. N0 que d:7 respe~to, cont~

o texto do Anteprojeto, no atinente ao InstItuto do Mandado de Segurança, está excelente. ~ necessário
apenas"a fim de não banalizar este remédio processual que é
de grande eficácia, prover sua aplicação apenas no caso

proteçãà a direito líquido e certa.

de
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JUSTIFICAÇÃO

Deputado José Genoíno

NÃO SE PODE PRESERVAR NO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PUBLICO. O SERVIODR, APÕS A CONVENÇÃO

I - Com. da Saber. e dos Dir. e Garantias do Homem e da Mulher

PARTIDÁRIA QUE O INDICAR COMO CANDIDATO.
AS CONVENÇÕES SE REALIZAM EM PERÍODO SUPERIOR A 03 (TRÊS) MESES DO PLEITO.

Dá a seguinte redação ao § 12 do art. 11 e acrescenta

(= PAULO RAM:JS

um novo parágrafo a este artigo, que passa a ser o 22 ) renumeran

o

do-se os demais.

§" 12

com dezesse1s anos completos, não podendo ser exclu1do do alist~
tuna, convicção política,

fé

religiosa, profissão e

condenação

criminal.

§ 22 O exercício do voto

m s:EERCI'l!A E [ffi D1Ffllll3 E l:mWIAS [lJ IiMM

E DA MULHER

1-8

~
SEJA II\CLUlOO t-O ARTIGO 23 O SEGUINTE PARÁGRAFO:

fo~

menta eleitoral por razões de sexo, raça, grau de 1nstrução,

'LENIll.lo./co"ISSÃo/l&>aCOlllIlSio

CCOMISSÃO

uÉ obz'Lqa t.ó r a,o o alistamento de todo b r a s a l.e a ro

§ 2g - t>ENfUi CIDADÃO SERÁ OBRIGADO A PAGAR- ALÉM DE 10% DA SUA RENDA FAMILIAR NA AQUI

é sempre facultativo.

SIÇÃD DE t-mADIA.
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Pelo proposto no § 1 2 do artigo 11 do anteprojeto,
alistamento e o voto são obrigatórios.

O PERCENTUAL DE 10% SE CONSTITUI EM PARCELA RAZOÁVEL DA REi'DA FAMILIAR, CONSlDERJIt.I)() 1

A emenda proposta estabelece o princípio do voto

cultativo, instituto que consideramos impresc1ndível numa

A IollRAOIA É UM DIREITO FUI>()Al-ENTAL 00 CIDADÃO.

o

QUE sJlo If-.Ú.ERDS E VARIADOS OS DEMAIS EI\CARGOS.

fa-

É PRECISO CONTER A ESPECll.AÇÃO I/ollBILIÁRIA, PRII\CIPAL/o€NTE PARA AS FAMÍLIAS DE Bl\IXA'
REi'DA.

socig

dade demo~rática.

_____________ AUT()II-------------~

(=

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

t1'AULO RA/oUS

PA!J..D RAMOS

EMENDA

EMENDA
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SEJA DADA AO PARÁGRAFO 12 , DO ARTIGO 17, A SEGUINTE REDAÇÃO:

SEJA 6AOA AO INCISO XI, 00 ARTIGO 26, A SEGUINTE REDAÇÃO:
§ 12 _
XI - PERMITIR, OUVIDO O CONGRESSO NACIONAL', QUE FORÇAS ESTRANGElRAS TRANSITEM OU

PE~

MANEÇAM TEWORARIAMENTE EM TERRITóRIO NACIONAL.

sno

INELEGlVEIS, EM SEU TERRITóRIO DE JLRISDIÇÃO, OS ll'"ICIAIS-CGWIDANTES DE '

GUARNIÇOES DAS FORÇAS ARMADAS,. DE PO...ICIAIS MILITARES DE ESTADOS, DE TERRITlíuos E 00
DISTRITO FEDERAL, DE CORPOS DE BCM3EIROS MILITARES, SALVO SE SE AGREGIIREM, C().1 VENCI/o€NTOS, 6 (SEIS) /o€SES ANTES DO PLEITO; PARA OS MILITARES SEM CCW\I'{)(), A AGREGAÇÃO. '

JUSTIFICAÇÃO

C().1 AS /o€SMAS VANTAGENS, NA DATA DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA EM I<UE FOOAM INDICADOS OS '

NIlo HÁ RAZÃO PARA REMETER PARA A LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR UMA SITUAÇÃO GRAVE, QUE DEVE SER DECIDIDA ATRAVÉS DO CRIVO DO CONGRESSO NACIONAL.

CANDIOATOS. OS NÃO ELEITOS SERÃO AUTOMATICAl-ENTE REINTEGRADOS À ATIVIDADE, EM SUAS '
RESPECnVAS CORPORP.çOES, SEM PREJuízo FlN::IONAl; OS ELEITOS PASSARÃO À RESERVA C().1 OS
DIREITOS ADQUIRIDOS.
JUSTIFICAÇÃO

AUTO"

I

(tlPAULO RAMOS
[HCOMISSÃO DA SOBERANIA E

r!J

P;~.I~;~:;~~~u;o~:~;NTIAS DO l-lMM E m M.U-ER I-h
Tl:ltTO/.,1USTlrlC:AÇÃO

EMENDA

NIlo SE PDOE PRESERVAR NO SERVIÇO ATIVO, O MILITAR, O po"'ICIAL-MILITAR OU O

100296-1

PÓS AS aM/ENÇOES PARTIDAAIAS.

flL"b-"'l--;;

OL

BlM3EIRO.~

AS CQNVEl'ÇÕES SE REALIZAM EM PERíODO SlPEfllffi A 3 (TRÊS) IoESES DO PLEITO.

SE"Jil If<CLUIOO NO ARTIGO 27 O SEGUÍNTE PARÁGRAFO:

§ ...... - É VEDAOO AO CIDADÃO TER CONTAS SIGILOSAS NO BRASIL OU NO EXTERIOR.

Deputado Antonio Carlos MeneJes Thame

JlWJfiCAÇÃO
AS C(J.lTAS SIGILOSAS SÃO SEMPRE VINCULADAS À CORRUPÇÃO.
ALÉM DE IMPEDIR OU PROIBIR CONTAS SIGILOSAS NO BRASIL OU NO EXTERIOR, É PRECISO RESPl]
SA8ILnAR CRIMINALMENTE AQLELES QUE INFRINGIREM TAL DISPOSITIVO.

Da Nacionalidade
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 14
Parágrafo único : São privativos de brasileiro nato os cargos de

c-------------AUTOIl-------------(=PAl.\..O RJlHJS

Presi-

dente e Vice-Presidente da República.

EMENDA
100297-0

JUSTIFICATIVA
MJn País em que a contribuição de imigrante é tão expressiva, e as di-

ficuldades para naturalização são notórias, naão se justifica dificultar aos
brasileiros naturalizados assuntr cargos e.let ívos Otl de direção.
§ 42 - OS SERVlornES CIVIS NIlO INCLUIDOS 00 ARTIGO 17 SERÃO LÍCENCIADOS, COM VENCIME!'!.
TOS, NA DATA DA CONVEt-ÇÃO PARTIDÁRIA EM QLE F"OflEM INDICADOS CAt-OIDATOS.
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Constituinte ELIEL ROORIGUES
PL'NÁltlo/co"lllio/luaCOMIUio

a:MI.S:m11\ s:e:RItID\ ElllS DJR:ITCS E GtmIIfIAS lIJ HJ.€M E rn M.U-ER

~----------

100301·1

Permitir essa abertura é deixar brecha para o assédio terrível
das forças do mal que levam à perdição da humanidade.

n:XTO/.lUITIFICAÇio----------------,

Não pode haver liberdade sem responsabilidade, nem
sem deveres.

Altere-se a redação do inciso X, do unico artigo do
Anteprojeto de Norma Constituicional, elaborada pela SU~
comissão de Oireitos e Garantias Individuais, da segui~
te forma :

tJ Constituinte

ELIEL RODRIGUES

r----,------,.-

'UTO'

PLINAItlO/COflllllio'Iut'OM.uio--------..,----,

IilCOMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA
eM!! I;FR

Onde se lê :

Art - Ante graves problB!1l8s de calamidade ou outros que possam surgir,
ameaçando a segurança ou o bem-estar públicos, todos são conclamados à solida-riedade nacional para manutenção da j~stiça social, da paz, da orden e do tr.!!
balho, dentro das normas legais estabelecidas.

" Este serviço terá caráter de censura e implicará
na proibição ou cOrte-de espetacúlo e_de programa,
na
forma da lei".
JUS T I F I C A ç ~ O

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

Embora o serviço de censura venha sofrendo, em todos
os níveis, transformação gradativa no decorrer do tempo,
não é admissível a sua extinção pura e simples, mormente
quando está relacionada com a proteção da sociedade •

JUSTIFICAÇIlO

O menor, dependendo da sua faixa etária, não está prep~
rado para receber determinado tipo de programa ou esoetáculo.
Se a autoridade constituld~ não detiver. Jm" mínimo de poner de
polícia para enfrentar a audácia da indústria de comunicação,
ávida em gan'lar espaços em todos os campos, principalmente o
financeiro,
seja qual for o seu preço, os menores
sofrerão
,
prej~izos incalculáveis na sua formação moral, trazendo
no
seu bojo uma série de conseq~ências danosas,como a violência
precoce, o consumo de drogas, o desrespeito aos valores consa
grados etc.

A solidariedade nacional, sem dúvida, é necessária quando surgem probl~
mas de calamidade pública, visando a manutenção da paz social, tudo dentro das
normas que a lei estabelece ou venha a estabelecer.
Cabe ao poder público o direito de intervir em defesa do povo nos casos
especificados, visando o corrbate à sonegação e à especulação, em detrimento do
bem-estar do povo.

tJ

CON3TITUINTE

HOMCIO FERRAZ

~---------'LlN""10/ÇO ..,ssio/.u.t:OIIl •• io-_~---..,_--~

• eoMI S~Cl.Õ

EMENDA
100302-0

SUprimam-se, do Art 43, do Anteprojeto Constitucional elaborado pela ~
comissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garàntias, os textos:
em que constam: _
"Haverá somente serviço público classificat6rio e indicativo para os e!!.
petáculos e programas de telecomunicações, com vistas ~os expectadores menores
de idade. Esse serviço não terá caráter de censura e não poderá implicar
na
proibição ou corte do espetáculo ou do programa"
JUSTIFICAÇIlO
Permitir que os espetáculos públicos e as diversões fiquem sem um contrp
le de proteção à sociedade,é deixar-se em aberto a possibilidade da invasão, c.!!
da vez maior, de fatores desagregadores da moral, da ética e dos bons costumes
cristãos.
E preciso manter-se elevado o nível desses programas e diversões para
o bem do país e da sociedade.

uma nação s6 é forte quando são fortes os seus valores morais e espirituais
As civilizações têm decaído não por faIta de valores culturais de seu
povo, mas pela decadência dos valores de ordem moral.

~
~

Inclua-se, onde couber, no texto do Anteprojeto Constitucional, elabo
e Gã
rado pela SUbcomissão dos Oireitos políticos, dos Direitos Coletivos
rantias, o seguinte dispositivo

Leia-se

EMENDA SlJ'RESSIVA

direitos

EMENDA ADITIVA

" Este serviço não terá caráter de censura e não PE.
derá implicar na proibição ou corte de espetacúlo e
do
programa, na forma da lei "

TlxTotoluSTI'lCAÇio

071

Nos aspectos político e filos6fico deve ser livre a expressão do pens~
mento, mas nunca deverá haver a permissão para exteriorização de práticas que
ofendam a dignidade humana e seu patriotismo moral e espiritual.

EMENDA.

EMENDA MODIFICATIVA

=

•

:v A ~O~ -eRA i\J', Fl .\l.DO:":UiÇ~~..D

EMENDA
100304-6

= - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO------

Dê-se ao item XXXI, do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais, a seguinte redação:
-,

tlArt ...

Item XXXI -

a justiça e a assistência jurídica públicas
para os necessitados, na forma da lei,abran
gendo o pagamento de peritos, advogados eoutros profissionais que atuem no processo
por designação judicial.
§ ... A União, os Estados-Membros e o Distrito Federal, manterão quadros de Defensores Públi
cos organizados em carreira.
Justi ficati va
Os institutos da justiça gratúita e da Assistência Judi _
ciária, do ponto de vista técnico jurídico, não devem ser confun _
didos. Afirma PONTES DE MIRANDA in verbis:
"Assistência judiciária e benehcio da justiça gratúita ,
não são a mesma coisa. O benefício da justiça gratúita é direito à
dispensa provisória de despesas, exercível em relação jurídica-pro
cessual, perante o juiz que promete a prestação jurisdicional. ~
instituto de direito processual. A Assistência judiciária é organi
zação estatal ou para estatal, que tem Ror fim, ao lado da dispen~
sa provisória de despesas, a indicação de advogado. E instituto de
direito administrativo."
• Constate-se, sobre o tema, uma das recomendações inseri _
das na CARTA DO RIO DE JANEIRO, documento que publicizou as conclu
sões do I Seminário Nacional sobre Assistência Judiciária, promovT
do pela Escola Superior da Magistratura Nacional em convênio com ã
As~ociação de Assistência Judiciária do Estado do Rio'de Janeiro.
(R~o de Janeiro, novembro de 1981)
in expressis:
" criação, a níveis federal e estadua~s, de órgãos destinados à prest~ção de assistência judiciária para a defesa e a postulação dos d~reitos dos juridicamente necessitados, em cumprimento do preceito constitucional, reservada à Ordem do Advogados do
Brasil a atuação supletiva."

,
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Constituinte LaCrO ALCANTARA

EMENDA
100305-4

r ; - r - - - - - - - - - - ,LuÂ'uo/cOMIIIÃotauacollluio----------__,
COM. SOBERANIA, DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

r::-<----------------TEXTotJUIlTlfrCAçlo----------------,

Dê-se ao inciso VII do artigo único do anteprojeto da
comissão de Direitos e Garantias Individuais a segu1nte redação:

Su~

Art.

VII- a integridade física e mental e a existência digna;
a tortura, o sequestro e o atentado, a qualquer título e por qualquer
modo, como também a produção e o tráfego de tóxicos,constituem crimes
1nafiançáveis e insuscetíveis de anistia, substituição ou suspensão da

ção, como direitos inerentes ao sistema constitucional da ampla defesa
e do' contraditório. Como também decidiu que ser o Brasil signatário da
Declaração Universal de Direitos do Homem da ONU nada implica para
o
nosso direito. Assim, o Congresso Nacional, desde a década de 1950,pa~
sa leis inibidoras d~ garantias fundamentais, do que são exemplos as
leis do mandado de segurança, que cerceiam o controle da autoridade pública, condicionando o writ a circunstãncias miúdas de tempo e forma.
Assim, nenhum dispositivo dos códigos de inspiração fascista do Estado
Novo foi declarado inconstitucional. Assim, os juristas, particularmen
te os do direitos penal, direito processual, direito administrativo
dire1to do trabalho, e mesmo os de teoria da ~onstituição, lecionam e
escrevem com base na literatura dos catedráticos da era fascista e na
cional-socialista.
por isso mesmo, é imperioso ditar a Constituição norma genéri
ca forte e auto-aplicável que ponha freio definitivo ao autoritarismo
de que está imbuído parte signif1cativa do pensamento nacional.

e

péna, livramento condiconal ou prescrição;

P:
A sugestão visa incluir os crimes de sequestro e de aten
tado, a qualquer titulo e por qualquer medo, no crivo de severidade e
firmeza que, em boa hora, a Subcom1ssão de Direitos e Garantias Ind1v'

Constituinte LOCrO ALCANTARA

11-1

r::"l---------- 'LINAftIO/COIilIIlÃo/IUlCOIilIUio------------,

100308-9

,-S_O_B_E_RAN
__I_A...;.,_D_I_RE_I_T_O_S_E_G_A_RAN_T_I_A_S_D_O_H_O_ME_M_E_D_A_M_UL_H_E_R_--,
r::-<

TEXTO/.lUSTlfIC.çio

,

duaas conf'era.u à tortura e aos tóxicos. Os crimes acrescidos revestern-

se, também, de agressividade violenta e covarde ao individuo e à col
tividade,pela forma solerte e calculada com que são planeJados e exec
tados, pela sofisticação e fr1eza com que seus agentes atuam em todas
as fases do iter criminis e pelo dolo que perseguem.
Por isso mesmo, cabe a sugestão que ora se encaminha.

Constituinte

LaCrO ALcANTARA

XXIX- <: assegurado a qualquer pessoa o direito de representação e de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direito
ou
contra.abuso de autoridade, e o de obter as certidões que requerer às r~
partições administrativas para defesa de direitos e esclarecimento de
situações. independentemente de taxas, emolumentos ou de custos; a au
toridade requerida só poderá negar a informação mediante autorizaçãõ
judicial;

EMENDA

io----__,
SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

õ.l-------.-----

Dê-se ao inciso XXIX do artigo único do anteprojeto
da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Indiv1duais a seguinte redação.

,.L~N..." IO/cONIUio/.u.eo.. l..

100306-2

õ.l----------------TUTOIJunlflcaçÃO----------------,

Dê-se ao S 14 do artigo ún1co do anteprojeto da
são de Direitos e Garantias Individuais a segu1nte redação.

Subcomi~

S 14. Não haverã foro privilegiado, nem juizes ou tribunais de exceção. <: vedado o privilégio de foro por prerrogativa de fun
ção para os crimes comuns.

-

A sugestão faz dois acréscimos: (i) o direito de obter cer
tidóes para esclarecimento de s1tuações de seu interesse; (ii) a dene:
gação somente mediante autorização Judic1al.
O primeiro acréscimo reforça: (i) a liberdade de imprensa, sua capacidade investigativa responsável, mediante acesso às fontes
documentais; (ii) a liberdade acadêmica de pesqu1sar e estudar
todos
os temas e trabalhos de que se ocupe o poder público; e (iii) o dire1to de defesa, do 1ndivíduo ou da empresa, associação ou sindicato, de
esclar~ conhecer a motivação e a gênese dos atos púb11cos que af
tem seus direitos e interesses.

--

<: preciso dist1ngüir com clareza o crime politico do cr1me comum. Para aquele é compreensivel que se confira privilégio de foro por prerrogativa de função, un1camente em razão da natureza do julgamento: avaliação polit1ca de uma decisão ou de um desempenho.
Para
os crimes comuns, contudo, tal prerrogat1va confunde-se como foro pri
vilegiado das nobrezas de sangue e de fortuna.
Não há que distingüir
entre os individuas em razão de qualquer critério para julgamento
de
cr2mes comuns. Trata-se de exceção à igualdade de todos perante a lei
o Estado e a sociedade civ11 que se revela inJustificável num' regime
republicano e democrático, no qual a soberania reside no povo e os po-

O segundo adendo impõe freio às negativas discricionárias
não fundamentadas ou injustif1cáveis da administração medi!hte alegações genéricas, hOJe não verif1cáveis, tais como razões de estado, segurança nacional e confidencialidades de toda sorte. O Judiciário passa a dispor, assim, de mecanismo próprio do ~ and balances
co
que proteger o individuo.

P:

Constituinte LaCrO ALcANTARA

deres são exercidos em seu nome. Aqueles que, representantes da Babera
nia, pratJ.carem crimes comuns, não podem merecer tratamento privilegia

do em

t9

contraste Justamente com os detentores do poder soberano.
<: como se justifica a sugestão.

r::-<

-,

Acrescente-se, onde couber, o seguinte parágrafo ao art'
go único do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Indiv
duais.
Constituinte LOCrD ALCANTARA

õ.l----------

'LEM."IO/cOlillSIÃo/IU.COIilIIlÃO-----------,

EMENDA
100307-1

SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
r::-<

TUT-o/olOSTlfICAÇ;,O

TEXTO/olUllTIFIC.çio

Dê-se ao S 32 do artigo único do anteproJeto da
dos Direitos e Garantias Individuais a seguinte redação.

---,

Subcomissão

S 32. A especificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do
regime e dos principias que ela adota, nem os princípios das declarações
ou tratados sobre direitos humanos de que seja signatário o Bras11. A
lei e a interpretação Judicial não poderão restr1ngir quaisquer desses
direitos mediante requisitos de forma, tempo, natureza da matéria ~u
outro qualquer.

s . Todo aquele que, por dolo ou culpa, der causa a que ce~
se, f1que reduzida ou limitada, permanente ou temporariamente, a capa
cidade de sustentação econõmica de terce1ro, ou de sua família,pagarã
indenização c1vil, mediante dinhe1ro ou trabalho, pelo tempo necess!
rio ao reequilíbrio da vítima, ou de seus dependentes, sem prejuizoda

sanção penal. Caberá ao JU1Z ditar a indenização quando da f1xação da
pena.

A sociedade tem preocupação ju.sta com a dignidade e a re
ate

cuperação social .do preso. Isto, contudo, não deve ensejar, como
agora, total descuido pela vítima ou seus dependentes ou órfãos.

são

milhares as famí11as agredidas permanentemente'pela violência decorren
te da perda, total ou parcial, da capacidade de trabalho do seu pai o
A cultura juridica e politica nacional, infelizmente,
criou
1nterpretação e construção jurisprudencial, e regulamentação legislati
va ou administrativa, frequentemente restritiva dos dire1tos e

liberd~

des expressos na Const1tuição, ou nela implicitos.
Assim, o Supremo
Tribunal Federal não reconhece a presunção de inocência, nem o dev1do
processo legal, nem a confrontação do réu com as testemunhas de acusa-

mãe; ou as crianças órfãs ou mulheres viúvas que perderam no pai ou roi!
rido, vítimas da va.o Lênc La , suas esperanças de vida digna, de educação

e de ascensão social. Cumpre seJa f1xada reparação civil proporcional,
sem prejuizo da sanção penal. Não deve bastar que o criminoso seJa p~
nido; ele deve, 19ualrnente, contribuir para amenizar as conseguên~ias
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----l
do mal que _
causou.

1- c::onuio da Soberania e dos DIreItos e Garantias do Homem e da Mulher
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SOBERANIA

EMENDA
1003l0-1

DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
..,,~-------------_-TuTo/
. unlPlC"çio-_--------------,
Dê-se ao S 52 do artigo único do anteprojeto da Subcomisaão dos Direitos e Garantias Individuais a seguinte redação.

S 52. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger di
reito líquido e certo não amparado por habeas corp~s ou por
habeas
seja qual for a autoridade responsavel pela 1legalidade ou abu80 de poder. t vedado à lei impor qualquer restrição de tempo,
forma
ou matéria. O mandado de segurança será admissível contra atos de agen
te de pessoa jurídica de direito privado, quando decorrentes do exer=
cicio de atribuição do Poder público.

~,

A súgestão acrescenta princ1p10 inerente à ampla defesa
e ao devido processo legal, qual seja, a nulidade da admissão de culpa obtida pela autoridade policial na ausência do adVogado do
preso
ou do detido. O aconselhamento e orientação profissionalsãoessenciai
à compreensão do que é inquirido e das consequências da resposta, sem
o que fere-se a ampla defesa.

0 r - - - - - - - - - - - - - - AUTO"-------~-----_-
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DEPUTADO
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Renumere-se como § 1Q o Parágrafo Unico do Artigo
A sugestáo faz dois acréscimos: (i) a vedação de restrições de tempo, forma ou matéria e lii} a extensão do writ contra atos
de agente de pessoa Jurídica de direito privado, guanao-decorrentesdo
exercício de atribuição do Poder Público.
O primeiro decorre da interpretação jud1cial restrita,mui
to preocupada em resguardar os atos do governo, porquanto, no nosso sis
tema, o Judiciário jama1s se afirmou como poder político contrastável
com o Executivo. t motivada, ainda, pelas vezes que o Legislativo cedeu ao Executivo, passando leis que esvaziam o instituto da segurança,
em face das restrições de tempo, forma ou matéria que impuseram ao exer
cício do direito, dentre elas a lei 1.533/51 lart.18}, a lei 4.348/64
(art.1 2, bl art.52 e 72), a lei 4.862/65 (cessão de efeitos da liminar
contra a Fazenda pública), a lei 5.021/66 (art.12, caput e § 42, e art.
20).
O segundo consolida construção Jurisprudencial em~ace da
descentralização administrativa e da delegação de poderes da moderna
administração pública, para que, mesmo assim, não se perca o controle
do Executivo, nem quede desprotegido o indivíduo.

~

Constituinte LUCIO ALCANTARA

.,.,,....

14 do Anteprojeto elaborado pela Subcomissão da Nacionalida-

de, da Soberania e das Relações Internacionais, e se lhe
crescente o seguinte Parágrafo:

,,§ 2Q. São também privativos de brasileiro nato os
cargos cujos ocupantes são substitutos legais nas ausências'
ou impedimentos das pessoas referidas no parágrafo anteriorV

JUS i

---,
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Dê-se ao S 72 do artigo único do anteprojeto da
aio de Direitos e Garantias Individuais a seguinte redação.

I F 1 C Ai

I V A

Sabiamente, no meu entender, o Anteprojeto reserva alguns cargos para tão somente brasileiros natos, estabelecendo regra jurídica que, no entender de Po~tes de Miran _
da, ué exceção ao principio da ilimitabilidade dos direitos'
dos brasileiros".

EMENDA
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,

Subcomis-

S 72. A lei tributária terã em conta a capacidade econômica do contribuinte. Nenhum tributo ou ônus de qualquer natureza sobre
a renda, os bens, o patrimônio, os serviços e a produção econômica s~
rão instituídos ou aumentados sem lei que o estaoe1eça, nem cobrados
em cada exercício, sem que a ~ei que os houver instituído ou aumentado esteja em vigor trezentos e sessenta dias antes do início do exerci
cio .financeiro. Lei do Congresso Nacional poderá executar o imposto lan
çado por motivo de guerra externa e o empréstimo compulsório para aten
der calamidade pública. A base de cálculo dos tributos ou dos ônus de
qualquer natureza sobre a renda, os bens, o patrimônio, os serviços e
a produção econômica não poderá ser alterada, nem as respectivas
alí
quotas aumentadas, sem que lei autorizativa do Congresso Nacional este
ja em vigor trezentos e sessenta dias antes do exercício
financeiro~
ressalvados os imposto~ àe importação a expOrtação.

A emenda introduz o conceito da anualidade econÔmica
do
tributo, ao invés do atual sistema gregoriano formal. O obJet1vo é per
itir um planej~ento fiscal estável para o indivíduo e a empresa, fre
entemente sobressaltados pelas mod1ficações do fisco em fim de ano~
para vigência poucas semanas ou dias após. Visa, também, obrigar o Exe
cutivo a uma previsão orçamentária mais cuidadosa e melhor controlad~
em face da impossibilidade de gerar receita e curto prazo.

Claudica, contudo, quando deixa de prever as si _
tuações em que os titulares devam ser substituídos, salvo no
caso do Presidente da República. A Emenda proposta tem por
objetivo ampliar a exceção, reservando para brasileiro nato
também os cargo~ dos substitutos naturais dos titulares in _
vestidos nas funções elencadas no citado dispositivo.
Com efeito, se as cargos mencionados no atual parágrafo único do art. 14 devem ser considerados privativos •
de brasileiro nato, seus sucrstttutaslegais também devem sê-lo,
quer tendo em vista a relevância das funções que regulãrmente'
desempenham, quer por se verem impedidos de assumir o cargo na
ausência ou impedimento do titular, tornando inócua sua elei ção, designação ou nomeação. De que valerá, por exemplo, eleger-se um brasileiro naturalizado como Vice-Governador de Est~
do, se ele não puder assumir as funções para ~s quais
ti~er
sido eleito?
~ bom ter presente que, ainda recentémente, assistl
mos a tal anomalia, quando o s~cretário Geral de um Ministro '
de Estado ficou impedido de substituir o titular, precisamente
por não ser brasileiro nato.
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Dê-se ao S 20 do artigo único do anteprojeto da
são de Direitos e Garantias Ind1viduais a segu1nte redação:

a-

,

Subcomi~

S 20. O preso provisório ou o 'detido tem direito à assistência de advogado de sua escolha, antes de serem ~ngu1ridos, a serem
ouvidos pelo juiz e à identificação dos responsáveis pelo interrogat~
~io policial. t nula qualquer admissão de culpa obtida pela autoridade policial na ausência do advogado, do preso.

EMENDA
100314·3

TUTOI"uSTI'ICAÇio

Substitua-se o § 19 do art. 11 do Anteprojeto elabo
rado pela Subcomissão dos Direitos
Políticos, dos Direitos '
Coletivos e Garantias, pelo seguinte:
,,§ 1Q - O alistamento é obrigatório para todos
os
brasileiros, salvo as excessões previstas em lei, mas o voto é
facultativo".

.....
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JUS T I F I C A T I V A

vra "réu" por "infrator", passando.o paráarafo a ter a
guinte redação:

Inserido em capitulo que trata dos "DIREITOS Politicos" do cidadão, o "caput" do artigo assegura a todos os br.'!
sileiros, desde que contem dezesseis anos na data da eleição ,
o "DIREITO" de voto.
O § 1 2 , porém, com a redação que lhe deu o Anteprojeto da Subcomissão, macula o principio que se pretendeu cansa
grar no artigo, transmudando o que deveria ser um lidimo direi
to em obrigação coercitiva.
Por ser um "DIREITO" o exercicio do voto, consentâneo com os principias democráticos, não se pode torná-lo,
de
fato, um "dever", assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, quanto ao seu exercício.
Não se pode deixar de reconhecer a importância da
máxima, a ser seguida, guardada e nunca olvidada, de que" a
lei não pode ser imposta aos individuas, a não ser que eles
estejam de acordo com sua imposição". A validade da lei, a
força de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de Justiça, é a concordância aos princípios elementares sobre os quais
são elaborados. Não podem os imperativos legais emanarem de
manifestações de apenas algum indivíduo ou inexpressivo grupo de individuas.
Nem mesmo o caráter cogente que se manteve,
nas
dltimas Cartas, com relação ao exercício do "DIREITO" de voto, impediu que grande parcela da população descumprisse
o
imperativo constitucional. Mesmo os que, por mot ívcs os mais
variados, sujeitam-se à formalidade do voto, seu repddio se
manifesta através do voto "em branco", a exemplo do que
se
viu, flagrantemente, nos dltimos pleitos eleitorais. Importa
ser realista. O voto, como "DIREITO", é aceito pela população brasileira que, porém, abomina a "OBRIGAÇI10" que se lhe
tenta impingir. De que adianta manter a obrigatoriedade do
voto, para apenas retirar das urnas um punhado de papel
em
branco?

"§

10

se-

A lei somente retroagir á quando beneficiar

o infrator".
JUS T I F I C A T I V A
A palavra "réu" tem conotação com o Direito Pe
nal, sendo, pois, restritiva.
A emenda proposta visa a tornar mais abrangente o
princípio da "retroatividade benigna", permitindo sua aplic.'!
ção em todos os ramos do Direito, e não apenas no penal, como se poderia deduzir da palavra "réu". A alteração permit!.
rá que se possa aplicar.a lei nova a fatos pretéritos, ainda
que se trate de Direito Administrativo, Financeiro, Tributário e outros.
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Substitua-se, no § 7 2 , "in fine", do Anteprojeto elaborado pela Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais,
a locução "antes do inlci.o do exercício financeiro" por "antes
do inicio do periodo-base em que ocorrer o respectivo fato ger.'!
dor", passando, em conseqUência, o parágrafo a ter a
seguinte
redação:

"i 72 - A lei tributária levará sempre em conta
a
capacidade do contribuinte. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem lei que.•o estabeleça, nem cobrado em cada
exercicio, sem que a lei que o houverinstituído ou aumentado esteja
em
vigor antes do inicio do periodo-base em que ocorrer o respect!
vo fato gerador, ressalvado o disposto nesta Constituição".
JUS T I F I C A T I V A

Pretender manter a obrigatoriedade do voto é manter-se afastado da realidade nacional, facilmente identific!
vel em qualquer manifestação plebiscitária.

[-
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Suprima-se no §/ l l do Anteprojeto elaborado pela
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, a palavra "p~
nal", passando, em conseqtlência, o parágrafo a ter a seguinte r~
dação:

"§ 11 Considera-se inocente todo cidadão, até o
trânsito em julgado de sentença condenatória".
JUS T I F I C A T I V A
A emenda proposta visa a tornar mais abrangente o
principio consagrado no citado parágrafo, permitindo sua aplicação
em todos os ramos do Direito, sem limitá-lo tão somente ao Direito Penal.
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Substitua-se, no § 10 do Anteprojeto elaborado p~
la Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, a pala-

A redação adotada no Anteprojeto reedita os
vícios
encontrados na atual Constituição. Consagrou-se, por jurisprudência dos Tribunais Superiores e em face da redação conti
da na norma constitucional, o entendimento de que mesmo a Lei
(ou os condenáveis Decretos-leis) baixada no apagar das
luzes
do ano-civil poderia incidir sobre fatos geradores
ocorridos
diversos meses antes, configurando, até, reprochável
ofensa
ao principio da preservação do direito adquir~do ou do respeito ao ato juridico perfeito e acabado.
A redação proposta visa a consagrar o princípio da
"anterioridade da lei", não em função de ano-civil ou calend!
rio ou mesmo em função temporal, mas com relação aos próprios
"fatos" que ensejam a incidência tributária. A hipótese
de
incidência, na terminologia consagrada pelo eminente tributarista Prof. Geraldo Ataliba, formulada de maneira genérica e
abstrata em texto legal - e é sempre oportuno destacar que a
exigência ou aumento de tributo somente poderá ser feita atr.'!
vés de norma aprovada de acordo com o rito que atenda ao processo legislativo pleno - deve anteceder o início dos fatos '
imponíveis. Tratando-se de fatos geradores cujo componente •
temporal não seja instantâneo, mas que se completam com o decorrer de determinado tempo - semana, mês, ano, triênio, etc,
- é necessário que as regras de incidência estejam fixadas
de maneira clara, antes do início de seu fluxo. Somente as sim os sujeitos da relação tributária - ativo e passivo - poderão planejar suas ações, sem serem surpreendidos pela supe~
veniéncia de normas substitutivas que frustrem seus planos, c!;!.
ja implementação tivera inicio com fundamento em concessão le
galo As alterações pretendidas somente devem poder afetar os
fatos ainda não iniciados.

e?

AGASSIZ ALMEIDA
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Art.

o instituto do habeas data faz-se, pois necessarlo,
para a~
segurar.o direito de privacidade, não só no lar (que graças aos r~
feridos engenhos de escuta e vigílias, deixou de ser o "reduto inviolável"), mas também, oflde quer que o indivíduo se encontre.
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ú Brasil garantirá o direito de asilo aos perseguidos

em razão de lutas pela democracia, pela paz, pela
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ê
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JUSTIFICATIVA

1

Art.

Atualmente, a luta pel. democracia tornou-se universal, tian~
cendendo fronteiras geográficas para se projetar como um dever do
próprio homem na sua dimensão universal.

DA SOBERANIA E 005 DIREITOS E G!\RANTIAS D:J HíHM DA

~rt.

~
WI tER 1 ~

Todo cidadão tem direito ao habeas data, sempre que

--,

nece~

sitar de informações sobre sua pessoa, constantes de
gãos da administração pública, direta ou indireta, ou

-

-

-

-

-

-

-

-

órde

empresa privada.

o habeas data repreRenta uma conquista no sentido de asseg~
rar'a plenitude da privacidade e do direito de defesa ao cidadão,
ao mesm~ tempo limitando a ação discricionária, lesiva à h~nra individual, de órgãos da ~dmi~istração pública direta ou
indireta,
assim como dp empresa privada, que exploram as informações
sobre
pessoas.

[ XTO/ olUST IF1CAÇÃO

presente
Entendemos ser da maior importância a
nobres
sugestão. merecendo assim. toda atenção dos
Constituintes. Temos o dever político e social
mudarmos os rumos da realidade carcerária do Brasil
para que os problemas em relação a este setor não continuem se multiplicando como atualmente.

Como exemplo do abuso da sonegação de informaçõ~s, na esfera
iniciativa privada, temos os chamados serviços de proteção
ao
crédito e de cadastrame~to bancário, os quais comercializam as me~

t:

mas fichas de informações pessoais que sonegam ao interessado.

r::-r

AGASSIZ ALMEIDA
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A justificativa da instituição do habeas data,
encontra-se,
também, na própria evoluçãO tecnológica, que criou situações
de
violação da privacidade até recentemente inexistentes.
Com efeito, hoje constroem-se teleobjetivas que surpreendem o
cidadão em locais quase inatingíveis, microssensores registram
a
presença humana em ambientes aparenteme~te indevassáveis,sofistic.!!
dos engenhos de escuta telefônica funcionam até mesmo quando,
o
aparelho não está sendo usado e iniciam a gravação automática
de
chamadas, microfonas supersensíveis captam conversações à distânci
e receptores por meio d~raio laser penetram as vidraças de portas
e janelas para bisbilhotar a vida alheia. Atualmente ocorre,
por
via da ação das entidades de informação, o que o jurista Cândido
Mendes, com muita propriedade, chama de "rapto da alma".

--,

sas.

No âmbito da administração pú~lica, incontáveis são os casos
de cidadãos idôneos, de reputação ilibada, que tivera~, nos
últl
m~s vinte e dois anos, seus direitos civís e políticos
gravemente
prejudicados, ao lhes serem sumariamente denegadas es informações
esseciais pare a própria defese.

~a
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100320-8

O Sistema carcerário brasileiro é desumano e não
contribui em nada para a ressocialização do indivíduo
e nem para a economia do País. A União leva desvantagem por todos os lados com o atual sistema. da
mesma
forma que o preso. Então vejamos:
Com a instituição de prisões albergues. agrícolas
e profissionalizantes. o Estado ganha com o fruto
de
trabalho dos presidiários e estes podem acumular
recursos que os favorecerá no futuro. Porém. quando falamos na propositura que. tal dispositivo se cumprlra
de acordo com a Lei. isso se significa que alguns pr~
so~
terão tratamentos especiais. não podendo receber
os mesmos benefícios. pelo menos até ter cumprida parte da pena. em função de sua periculosidade.
O preso tem que. de certa forma. custear as despesas que obriga o Estado a ter com sua pessoa.
A partir daí ele pode e terá direito ao acesso à cultura. educação e assistência médica. para
quando de
volta ao convívio da sociedade estar preparado. rein tegrado e desestimulado a voltar às práticas delituo-

asilo político é uma conquista internacional do direito dos
povos, que lutam pela democráciaj pela justiça e pela liberdade.

°ID1IssIlo
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JUSTIFICATIVA
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A Constituição assegura ao presidiário um trabalho remune.ada em prisões agrícolas ~u profissionalizantes
bem como acesso à educação e a cultura e assistência
médica para ser reintegrado à sociedade. conforme
a
Lei.

o Brasil deve se projetar no cenário mundial com uma Const!.
des.!!
tuição democrática e progressista, que se ajuste aos graves
fios da conjuntura presente,

'1.l:dltIO/CoauslÃo/luacOMI •• ÃO
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dos político para país que o persiga.
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tiça e pelos direitos humanos, e não expulsará asila-
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Art.

Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou
ao serviço agrícola, ou a outros encargos necessários
segurança e desenvolvimento nacionais, nos termos e

à

sob

as penas da lei.
§ 19

Lei Complementar disporá sobre o Serviço Agrícola,
que será prestado alternativamente com o

serviço

militar, gerando os mesmos efeitos legais.

§ 2Q

As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos
serviço militar em tempo de paz, sujeitos,

~

---,

do
poré••
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ao serviço agrícola e outros encargos que a

Art. (
São Direitos e Garantias In
diviçluais.

lei

lhes atribuir.

"O exercício de qualquer trabalho, of!
cio ou profissão, observadas as condições de capacidade que a lei
estabeleça, para a proteção da segurança, da saúde ou da liberd~
de pública.
,

JUSTIFICATIVA
agricult~

A população economicamente ativa em relação a

ra vem diminuindo vertiginosamente, emigrando para a
periferia
das concentrações urbanas e sendo facilmente aliciada para
toda
sorte de situações de marginalidade social. Além disso, a

JUS T I F I C A ç A O

prod~

Considerando-se que a regulamentação da
profissão de Artista e Técnico em Espetáculos de Diversões
(Lei
n2 6.5~J de 24.05.78 _ DecretD 82.J85 de D5.1D.78), foi uma conquista desses trabalhadores, ap6s uma luta de mais de um (01) s!
cu lo e que direitos adquiridos de trabalhadores, não podem ~ ser
desconsiderados, justifica-se a redação sugerida com a supressão
parcial do inciso em tela. A manutenção do texto o qual sugere-se supri
mir, seria roroer con-ura garantia do exercício profissional de aproximadamente oite.nta mil trabalhadores em espetáculos de di versões,

ção nacional de alimentos não está, absolutamente, acompanhando o
crescimento demográfico.

Torna-se evidente, por conseguinte, a vital

necessidade

de se dar a maior atenção possível à agricultura, a fim de

raci~

nalizar e aumentar a produtividade.

Por essas razões, estamos instituindo o serviço agrícola
obrigat6rio, que será

pr~stado

alternativamente com o serviço mi-

litar obrigat6rio.
I
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a Soberania e dos Direitos e
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Suprima-se o ítem I da artigo única do relatório da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais e inclua-se a expressão "concer!!entes à vida" no caput do artigo, que passará a ter a seguinte redaçao:
"Art •••• são direitos e garantias individuais, concernentes
à vida:

Art.( ... ) São direitos e garantias individuais:

11

Dê-se a

segtl~~te Fedaçã~

ao inciso X, d3 Anteprojeto da Subco

missão dJS Direitos e Garantias Individuais:
- A Livre m3nifestaçã~ ~o pensamento, vedad~ na forma da lei, o anonimato; ~ livre a manifestação de convicções ~olIticas e filos6f!
cas; Haverá serviço público de informaçãJ e esclarecimento quanto à
natureza, conteúdo e faixa etária sobre os espetáculos de diversões
e classificat6rio por faix3 etária e horário no q~e concerne à DrQ
gramação de Telecomunicações. Este serviço nã3 terá o
caráter de
censura e não P3derá implicar na proibição ou corte de
esoetá:ulo
e do programa.
Justificação
Considerando-se que todas as formas de manifestação
estão sujeitas às Leis de proteçãJ da'socied3de, não se deverá dar
destaque nessa questão, quando se faz referência aos esoetáculos de
diversões.
Justifica-se ainda a sugestão da reda~ão acima,levand3-se e~ conta a proposta d~ S~bcomlssão da Educação, Cultura e Esportes, relativa à criação de um conselho de ~tica, integradJ
Dor
representantes da socied~de civil,organizada e vinculado ao Minist~
ria d3 Cultura. Esse conselho terá como atriubição inform3r e esclarecer ao público no que se refere à natureza, conteúdo e faixa
etária dos espetáculos de diversões, bem como classificar PJr faixa etária e hJrário os prog7amas das empresas de Telecomunicações.
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Comissão da Soberania e das Direitos e Garantias da ho
mem e da mulher

do anteprojeto da
ais.

Dê-se a seguinte redação ao incisa XXI
dos Direitos e Garantias
Individ~

Subco~issão

JUSTIFICAÇl\O
!lá enorme paradoxo no item I do Artigo On:Lco do Anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Desla f~lulação
depreende-se que à'vida" ex t.e como consequência do direito que é outor
gado pelo artigo. Ao contrário, o direito existe, porque há a vida.As=
sim os direitos e garantias concernentes ã vida é que devem ser regulados neste capitulo. Na verdade, determinada corrente de pensamento vis~
com a inclusão deste item I, proibir constitucionalmente o abortamento.
Assim, na expressão "desde a concepção", estaria implícito a proibição
do aborto,
.
Por outro lado, não sendo explicitada a palavra aborto e sim
o direito à vida, outFa questão se suscita ao serem apresentadas as res
trições ao articulado. Isto é, ao se questionar o artiCUlado estaríamos
sendo contra a vida. g evidente que não.
Historicamente, a intervenção abortiva sempre foi tratada nas
í

legislacões como Um tipo de crime d~verso daquele contra a vida, ou seja, o homicídio.
.

Nos dias atuais convivemos, no Brasil, com duas hipóteses em
ue a interrupção da gravidez não é crime: quando a gravidez resultar
e estupro, ou quando a gravidez representar risco de vida à gestante.
A sociedade brasileira conv~ve, desde 1940, com estas duas hi
póteses, e nem por isso o direito ã vida deixou de ser consagrado.Aliái
hipótese de risco de vida da mulher é bem significativa ao tema.Nesta
tipótese, qual a vida a ser garantida? A da mulher ou a do feto?
Por outro lado, a proibição do aborto tem de~onstrado ser ine
ficaz para a defesa da vida. t sabido que milhões de abortos clandesti=
os são praticados no Brasil. Esta clandestinidade acarreta sua prática
m péssimas condições, para a saúde das mulhores e, em decorrência, a
norte de muitas delas. Assim, onde estaria a garantia da vida.
Ressalte-se, ainda, o caso de gravidez resultante de estup~o.
e inconteste'que um dos produtos do crime estupro é a-gravidez. ~roibir
aborta~ento nesta hipótese é destinar ã lei um papel que ela nao pode
ter. Ou seja, proteger o produto de um crime.
.'
_
.
\ Portanto, verifica-se que, por todas as :Lmpl:Lcaçoes eXLstentes no t~a aborto torna-se dificil regulá-lo constitucionalmente. Enfatize-sa, por opo~tuno, que na história do direito constitucional universal não há Constituição versando sobre o tempo
_
• Assim a inserção do direito à vida, desde a concepçao tem c2
mo razão_\ proibição do aborto e não propriamente a vida.
_

I

Por isso sugerimos a supressão do item'r e a 1nclusao da expressão "concernentes à vida", no caput do ~rtigo.
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EMENDJ. N'

XVIII- a assistênc~a à família na pessoa dos membros que a inte
gram , competindo ao Estado criar mecanismos para coibir a violência no âmbito destas relações.

DI.

JUSTIFICAçAo

o

Parte-se do pressuposto de que a garantia individual prevista no
caput do artigo deve ter por objeto os membros que integram a fam!
lia, constituída civil ou naturalmente. Compete, portanto, ao Est~
do assegurar o direito de assistência global ao agrupamento fami liar, promovendo a plena realização social de seus componentes, n~
ma perspectiva de igualdade e respeito mútuo.
Ate-hoje o legislador brasileiro não se empenhou em conceituar
de forma diferenciada os crimes cometidos no âmbito das relações
de família. A violência doméstica· é· . observada em dois níveis.
a) ameaças, espancamentos e assa~sinatos cometidos pelos martdos
ebntra suas mulheres;
.
b) maus tratos , agressões sexuais, prisões domiciliares, espancamentos e torturas praticados pelos pais contra seus filhos.
Tais práticas permanecem ocultas pelas relações de poder estabelecidas no Código civil, sobretudo no que concerne ã chefia da sociedade conjugal exercida exclusivamente pelo homem.
Per~nte a Lei , o crime cometido por maridos, companheiros, noivos, namorados, padrastos, tutores, etc., é qualificado como lesão
corporal e nas próprias estatísticas policiais não se pode aferir o
alto indice de violencia que permeia tais relações.
A prevenção dos delitos na constância das relações de familia
pressUpõe a criação de mecanismos tais como Delegacia da Mulher,
Conselhos dos Direitos da Mulher, Centros de Orientação Jurídica.
Preventiva - serviços públicos e gratuitos indispensáveis à assistência à familia que se pretende assegurar.
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QUE CONCEITUA J. llEP'OBLIC.l.

artigo passa a ter a eeguinte redação:
J.rtigo__ - O Brasil é uma Rep\Íblica :Federativa, democrática
constituída pela vontade popular na união indissoliÍveJ. dos Ji:,!!
tados, do Distrito Federal e dos Territórios e que, por todos
os meios, lutará pemanentemente pela paz lllliversaJ., pela e,,2
J.idariedade entre os povos e pela abolição de quai!lquer for_
mas de agressão, ameaça ou diecrimi.llaçâo contra o ser humano,
!leja pela guerra, preconceito racial ou religioso ou violação
do direito à liberdad.e, à justiça e à autodeterminação.
JUS~IFICACl0

Pela característica mUltiracial de sua sociedade, o Brasil é h,,2
je um d.os poucos países que reúne tod.as 'as oondiçõss para sxigir e J..!!:
tar pela paz universal e psla solidariedade entre os hOlllens e os po_
vos. l'Iossa fonnação é humanista e eminentemente pacífica, Bem qual que
vocação para a guerra e para a agressão. EntendemoB, por iSBO, que a
nova Oonstituição deve expressar m~to claramente essa op~ão.

f
m

,

ANTEPROJETO DA SUB. DA NACION. DA SOB. E DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS

Altere-se o inciso XVlIId~ art.! ••• ) do Anteprojeto da' Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, passando a ter a seguinte r~
dação:

tJ

TUTO/oluSTl'ICAÇio-----

--,

-

~
~

CONSTITUINTE FL};VIO RoêHÃ

.,.,-

TIXTO/olUITI'tCAÇio

....

I-C - subC?IDissão dos Direitos e Garantias Individuai••

100326-7

...lD::::A~M"'U.=.LH""E"'!J

Dê-se a seguinte redação ao

n:XTO/oIUITl'ICAOio---------------,

ANTEPROJETO DA SUB. DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS
EllENDA NR

§ 10

do

do artigo único

anteprojeto:
"§ 10 -

INCLUI .ARTIGO ONDE COUBER.

A lei penal retroagirá para beneficiar o réu

e

a lei fiscal ou tributária para beneficiar

o

contribuinte.

J.rtJ.go_ _ - ~ assegurado, a qualqusr pessoa, o direito de
representação ao itlnist~rio PÚblico oontra abusos e OmisSõs
ds autoridadss municipais, estaduaJ.s e federais e em dsfssa
dos direitos constituciollais que julgar lesados pelas mes_
mas au.toridad.es.
Parágrafo ~co - As representaçõss de que trata este
artJ.go ssrão tratadas prsferencialmente pelo ~J.stéri
Público, correndo pelo rito sumaríssimo.

JUS T I F I C A ç Ã O
Embora o princípio da retroatividade da lei genal,
benefício .do réu, seja o mais conhecido, ele deve

em

aplicar~se,

igualmente, ã lei tributária ou fiscal, quando em benefício '
do contribuinte.
Suponhamos, para ilustrar, que alguém deixou de

pagar

impo;to num exercício e esse ônus fiscal tenha sido extirpado
da legislação. Em tal caso, a lei nova deve a9licar-se à

JUS!2IFICAcl0

o principal problema que envolva uma constituição.~, a nosso ver
o seu oumprimento, ou seja, a aplJ.cação prátJ.ca de sells postulados pa
.~

I

Quando o ônus tributário se torna cada vez mais

-

ra os oidadãos, em.particular, e a sociedad.e como um todo. Isso por_
que de nada àdianta uma ConstituJ.ção mod.erna, liberal, Justa e democ
tioa se não for garantido ao povo o acesso a seus direJ.tos. A Oqnsti_
tuição não pode ser apenas uma declaração de intenções, sem caráter
4e aplicabilidade.

si

tuação anterior. resultando em isenção.

50

e a lei fiscal costuma sofrer modificações apenas

vigor~

agravad~

ras da contribuição tributária, cabe o princípio da retroatividade da lei benéfica, protegendo o contribuinte.
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TI:lTO!"lUSTI"C&Çio------------------,

Suprima~Be, no Anteprojeto da SubcomissÃo dos
reitos Coletivos e Garantias Individuais, o artigo 19.

D1

A emenda proposta visa permitir ao Executivo,
por iniciativa do legislativo, retaliar quando isso acontecer.

JUSTIFICA':'1i.O
A criaçÃo do "voto ulestituinte", singularidade que
pode ,existir em raras le~islações eleitorais, mas não tem precedente em todo o.nosso Continente, pode transf.ormar~se, no Brasil,
num~ "-conspira~Ão de suplentes".
Suponha-se que um partido eleja, ém determinado Estado, um representante na Assembléia Leqislativa, restando mais
de Urna dezena ~e suplentes. Embora majoritárie, em sua aarem! ação, raramente'obterá mais de um terço da vota~ão.
Uma " conjuntura de suplentes " pode reunir o núm=
ro pretendido de assinaturas, para revogar o mandato do titular
majoritário, sendo chamado o respectivo suplente. Isso ainda s=
rá mais· fácil de ocorrer nos Municípios.
Logicamente, na apuração do " voto destituinte "
chamar-se-á todo o eleitorado da circaDscrição interessada.
se, na verdade, o artiqo remete a reaulamenta,ão da
matéria ã? U!i Complementar, nÃo vemos onde encontrar parâmetros~
para torná=la justa e desencorojadora da destituição do represe~
tante eleito por um partido pelos votantes de outro partido. No
bojo, pode configurar~se uma am~aça aos partidos minoritários.
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Comissllo da SOberania e dos Direitos e Garantias do Homem e ltllhe

I!.I

Acrescentar ao final do inciso XXX 110 Artigo G1ico do Anteprojeto Constitucional
da Subcanisslio dos Direitos e Garantias Individuais, a expressão: "e transportes

coletivos".

Os deficientes físicos de qualquer natureza vêm de há lIlJito lutando para
minimizar as di ficuldades que têm enfrentado para transitar pelos logradouros
públicos, repart.íções do Governo, bem como para a utilizaçlio dos transportes co
letivos. Vez que o inciso XXX aqui refe~ido cont€lltlla a possibilidade de acess-;;
a edifícios e logradouros públicos, entendemos se completaria o dispositivo
com a incluslio proposta.

AUTOII-

~DEPUTADO

ISRAEL PINHEIRO FILHO

o comercio mundial transformou-se em uma grand
disputa de novos mercados •
Interesses políticos modificam praticas comerciais e na opç~o por novos parceiros econômicos, sobre-taxas e outras m
didas prejudicam os países preteridos.

_

J

EMENDA
100331·3

Acrescente-se no Anteprojeto Constitucional da Subcomisslio da Nacionalidade, da Soberania e das RelaçOes Internacionais, , ao artigo
30,
inciso XII.
Art. 30
XII - Delegar ao Executivo poderes para prom~
ver medidas retaliatórias contra Países q~e adotem restriçOes às expo~
taçOes brasileiras.

;-

f:
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DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO
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'LEHAJlID/C(lI,ussÃo/sUIc:OUISSio------------,

CoMISSAo DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HoME
E DA MULHER.

TEXTO'JUSTlfICAÇÃO-----------------,

Acrescente-se ao Anteprojeto Constitucional da
Subcomisslio dos Direitos e Garantias individuais o seguinte artigo:
ART. - " A lei nlio prejudicará o direito adqu,!.
rido, o ato perfeito e a coisa julgada. Ficam ressalvadas as situa çOes legítimas estabelecidas com base em texto constitucional, vige~
te até à data da promulgaçlio desta Constituiç~o.
parágrafo único - Em raz~o de notório intere~
se do país, o Congresso Nacional poderá suspender ou extinguir gara~
tia constitucional decorrente do artigo, mediante lei aprovada
por
dois terços dos membros de cada casa.
JUS T I F I C A ç A O
A futura Constitoiç~o nlio terá escopo extinguir
a ordem vigente. Deverá estabelecer reformas e modernizaçlio de nosso
sistema sócio-jurídico-econômico, mas sem fazer tábula rasa dos prin
cípios consagrados no Direito, do bom-senso e da equidade. Seria absu~
do que a Constituiçlio nova viesse a permitir à legislaçlio de amanhli '
desconsiderar os direitos incorporados legalmente ou anular atos jurl
dicos perfeitos ou fulminar os efeitos da coisa julgada: seria a
i~
plantaçlio da desordem, nlio, de nova ordem. As reformas e modernizaçlio
buscadas dever~o se implantar, como regra geral, paulatinamente, sem'
rupturas traumatizantes, como convém à natureza da vida em sociedade.
Aliás, na linha da firme tradiç~o constitucional ocidental e brasile! I
ra, o princípio expresso no caput do Artigo sugerido, dispensa justi- '
A segunda disposiç~o constante do Artigo, in
fine, é decorrência do princípio consagrado no caput, pois seria '
suma contradiç~o e incoerência inadmissível que a nova Carta abraçasse o " princípio dSlirretroatividade da lei "'e o impusesse' à
legislaç~o em geral, e viesse ela mesma a afrontá-lo em seu próprio
contexto. Convém ser lembrada a máxima que nos vem da fonte do
D!
reito: " O certo é que as leis e a Constituições regulamentem negócios futuros, e n~o serem aplicados a situaçOes passadas."
A fidelidade ao princípio esposado impede
~
tribuir-se eficácia imediata às normas constitucionais futuras
em
prejuízo de situações legítimas asseguradas em texto constitucional
atual. Situações novas, decorrentes de novo texto a ser promulgado,
se estabelecerlio à medida que desaparecerem as t~nsitórias situa _
çOes baseadas no texto anterior, afetadas que forem por morte, aposentadoria ou renúncia dos tituíares, ou pleo decurso do prazo
ou
por sentença judicial irrecorrível.
A n~o observância deste princípio acarreta _
ria o imediato coas social, pois, na vacância da lei, desestruturarse-iam os mais variados setores. Bastaria imaginar-se, admitindo-se
o absurdo, que a nova Carta, a partir de sua vigência, abruptamente,
viesse a cancelar concessões e autorizações de serviços como as indicadas no Art. 82, XV, da Constituiçlio em vigor; ou a retirar isençOes tributárias legítimas, inclusive as previstas no atual Art. 19
,111,' e em seu parágrafo 22; ou a desconhecer as garantias da magistratura definidas no Art. 113; ou a suspender as acumulaçOes de car
gos agora permitidos no Art. 99; ou a ignorar direitos dos trabalha-
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dores estabelecidos no Art. 165; ou a,modificar situaç~es outras ass~
guradas na atual COnstituiçllo, como as definidas em seu Art. 75; par!
grafo 3 2, ou no parágrafo 22 do Art. 153; ou no Art.207, ou no 194,que
rezem sobre prazo de mandato, direito de propriedade, e sobre aspec _
tos outros constitucionalmente embasados •••.
Entretanto, a vida do Direito e o Estado
de
Direito se " processam" no tempo e no espaço. SlIo realidades em permanente construçllo e reconstruçllo, sujeitas às vicissitudes do convívio humano e.da natureza, dependentes das situaç~es de fato. Tal constataçlio de um " processo" em andamento - em tese, de um " processo ".
em constante aperfeiçoamento - torna inconveninete a presunçllo de se
fixarem normas absolutas, na Lei Maior. Acorde com esta verdade, o parágrafo único sugerido convalida expressamente hipótese em que " o notório interesse do País ~ ( raz~es de segurança e soberania nacional ,
interesses sociais, políticos, econômicos, culturais) se sobreporá aó
princípio geral.
O parágrafo único assegura, inclusive, ao Co~
gresso a possibilidade de controlar, com prudente arbítrio, a velocid~
de da implantaçlio das reformas a serem delineàdas no novo texto const!
tucional, em funçlio das repercuss~es havidas no contexto social e
na
opinilio pública. Daí, também, o acervo evidente de a Constituinte, que
é uma assembléia transitória elaboradora de ordenamentos amplos e
ge
rais, deixar para o Congresso Nacional, que é instituiçlio permanente,
a definiçlio última sobre esta e outras matérias.
•
Escalreça-se, ainda, que do corpo de lei
pr~
vista no parágrafo único, poderllo e deverllo constar normas que regula
mentarllo analiticamente as novas situaç~es a serem criadas com inob :
servância de ordenamentos jurídicos, o que a Constituiçllo, por sua na
tureza sintética de sitematizaçllo de princípios gerais e orientadore;,
não pode fazer.
O quorum qualificado proposto no parágrafo se
justifica à sociedade pela importância da matéria: trata-se de hipote
se de quebra de princípio geral de Direito, o que exige toda a caute:
la.
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ao artlgo único, inciso I, a seguinte redação:

I - A v,da

.rusri r i CATIVA
o

texto eEendado e~clui, em qualquer hipõtes~,

2 pOSSIbIlidade de interrupção voluntária da gravidez, afas -

tando, incluSlve) as hipóteses de ~scriminalização já adotadas pela legislação penal ~igente. Dada a compleÀidade da di!
cussão s~bTe o aborto) por suas imrlicações culturais, economicas) rellgiosas ê jurídicas) solução mais prudente é situá-

la como tema de legislação ordinária.

E'Importante acrescentar que es!a Proposta de Emenda é recomendada
.pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

~
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Dê-se ao § 12 do artigo único do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais a seguinte redação rArt. ...
§ 12. Não será Incr ímínatér o o silêncio do indiciado, acusado ou réu. E
vedada a realização de inquirições ou de interrogatório, à noite, sem a
presença do advogado ou do representante do Ministério Público.
í
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DA SOBERANIA E DOS DIREITDS 00 HOMEM E DA MU- .

EMENDA
100333-0

TUTO/olUITI'ICA;ÃO

,

MODIFICA-SE O ART. 34, PARAGRAFO 122 DA SUBCOMISsAo DOS Dl
REITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, QUE MENCIONA:
"Não será incriminatório o silêncio do indictado,

acusado

ou réu. É vedada a realização de inquirição ou interrogatório à noite, sem a presença do advogado ou de representante do Ministério Público." QUE PASSARIA A TER A SEGUINTE REDAÇAo:
"Não será incriminatório o silêncio do indiciado,

acusado

ou réu. É vedada a realização de inquirição ou· interrogatório sem a
presença do advogado ou representante do Ministério Público."
JUSTIFICATIVA
A inquirição ou interrogatório feito a qualquer hora facilitaria a apuração do fato delituoso, agilizando o procedimento, porém sua realização sem a presença do advogado ou membro do

Ministé-

rio Público, seria temerário e seu resultado estaria exposto a dúvidas. Em qualquer momento, necessário se faz a presença do fiscal
lei, seja o advogado ou o promotor.

da

JUSTlFICAÇAO
A rnoveção constante do § 12 simboliza a grandeza de espírito e o elevaoc grau de respor'sat'ilidade dos eminentes representantes ~o povo na elaboração de urna Constituiçãc, inspirada em pnncípios igualitários e consagradores dos preceitos
democráticos, garantidores dos direitos e da incol""'idade físic;a dos indivíct.Jos.
Ao preceituar que o silê~cio do indiciado no inquérito policial e do ac~
sado no processo criminal não será Ircr ímínatór.ío- resguarda o direito a não auto-incriminação.
Ao vedar a realização de inquirições ou de'interrogatórios sem a presença do advogado ou do representante do Ministério Público, com o elevado obj;tivo de
proteger a incollJllidade fí~ica do indiciado e do réu, deixou, entretanto, de obser var as circunstâncias intransponíveis da realidade brasileira, principalmente das
condições ditadas pelas dimensões territoriais de lIlJI)icípios nas regiões Norte, Nordeste e centro Oeste do País, onde não há. advogados, nem .representantes do Ministé rio Público, este último, residindo na sede da Comarca, geralme~te distante do lugar
da infração I"enàl.
Bastaria essa realidade para j~ificar a necessidade da emenda ora apr~
'sentada, sob pena de irreparável preJtííd Jt5 dever do Estado de proteger a sociedade,
a vida e o patrimônio dos municípios, além de tornar;na prática,inexequível a escorreí ta apl icação da just iça.
,
Toda lei deve refletir as verdadeiras condições da sociedade que visa
dí sc íp'l Inar e proteger e, em se tratando de preceito constitucional, no capitulo dos
direitos e garantIas Indivfdoaí s , não se pode olvidar a triste realidade brasileira

exposta.

Assim d:ante de situações plenamente justlficadas pel~ autoridade prestder-te do feito, 05 autores de llícitos penais, alguns de imensa periculosidade e altament"e nocivos à sociedade não ficariam Impunes, utilizando um preceito constitucional que, a contrário seiso, objetiva proteçer o indivíduo e, consequentemente, a col~
tivida:le.
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A sugestão visa lnclulr os crimes de sequestro e de aten

PJDEPUTADD MICHEL TEMER

tado, a qualquer título e por qualquer medo, no crivo de severldade e

flrrneza que, em boa hora, a Subcom~ssão de Direitos e Garantias Ind1v
duais conf'e r a u à tortura e aos tóxicos. Os crimes acrescidos revestemse, também, de agress1vicade v101enta e covarde ao ~nd1víduo e à ccl
t~vldade,pela

tados, pela
as fases do
EMENDA SUBSTITUTIVA

forma solerte e calculada co. que são planejados e exec
frleza com que seus agentes atuam em todas
e pelo dolo que perse~uem.

sof~sticação e
iter crim~nis

Por isso mesmo, cabe a sugestão que ora se en~arninha.

No anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias
Individuais substitua-se o § 372 pelo seguinte:

...
cionais são de exigibilidade imediata,
cabendo a qualquer beneficiário de suas disposições ou à respectiva entidade de classe propor
mandado de injunção para que sejam
assegur~das
no caso concreto. Seu objeto será a anulação do
ato que contraria a disposição constitucional ou
o suprimento da omissão em efetivá:la, ainda que
devida à ausência de norma regulamentadora, caso
em que o Poder Judiciário decidirá a lide pela ~
plicação analógica da legislação estrangeira, dos
princípios gerais de direito e do ideal de justl
ça extraído da Sistemática constitucional."

,,~----~

rent e«

r-UC#<'-

" § 379 - Todos os princípios e normas constitu-

",.,

Tf:J.TO!oII.lS ...

_1

",c: ..çi.c

Acrescente-se, onde couber, o 7eguinte parágra~o ao a:t
_
do anteproJeto da Subcomissão dos Dlreltos e Garantlas IndlV
go unico
duais.

5
Todo aquele que; por dolo ou culpa, der causa a que ce~
f" ue reduZlda ou limitada, permanente ou temporarlatt.e~te, a cap~
s7' lq
ta ão econômica de tercelro, ou de sua famllla,pagar~
cldad 7 de_sus~en çmedlante dinheiro ou trabalho, pelo tempo necess~
lndenlzaçaou~~i~;io da vítitt.a, ou de seus depe~dentes, sem preJu~zoda
rlO
~o reeql C b - ao JU1Z dltar a indenlzaçao quando da flxaçao da
sançao
pena. a era
pena.

JUS T I F I C A ç A O

A soc~edade tem preocupação justa com a d~gnidade e ~~~

A Constituição será inútil se não for fielmente cumprida.
A experiência tem demonstrado que os princípios e normas
constitucionais são, inúmeras vezes, desrespeitados sob alegação de
seu caráter programático e da falta de lei ou regulamento que lhe dê
eficácia.

_
~
Q.
Isto, contudo, não deve er:.seJa:, :orno
_
cuperaçao soc~al ao!pres
itima ou seus depenâentes ou orfaos. 5ao
1
agora, total de~cu1ao pee~1~as p~rmanentemente pela violência ãeco~re
mllhares as fawlll a s agr " I da capacidade de trabalho do seu pal o

te da perda, ~otal 0l! ~,:rc~~ ~ulheres V1Úvas que perderam no pal ou 'l'~

mãe; ou as cr1anç~s ~r~as

uas es

ranças de v1da digna, de educaçao

rido, vítim,:s da v~oien~'a~r: seja hxada reparação c a.vi.L proporcional
e de as:e~sao socla:
u~nal. Não deve bastar que o criminoso s:ja.p~
sem preJulzo da :ançalo Pt
contribuir para amenizar as consequenclas
niàoi ele deve,

~gua

roen e,

do mal que causou.

Por isso é preciso deixar claro que todo e qualquer dispositivo constituclonal é dotado de eficácia imediata, ensejando
a
qualquer cidadão o direito de invocá-lo em seu benefício e obter, do
Poder judiciário, o provimento necessário à fiel observância do texto
supremo.
Isto, de um lado, reafirma a supremacia da Constituição,
que rão pode ser sabotaoa pelo legislador ordinário nem pela administração e, de outro lado, instiga, tanto um quanto outro, a providenciar a mais rápida elaboração da le~ ou do regulamento disciplinadores do exercício do direito contemplado na Constituição, que não pode
ser negado ou postergado.
Em síntese, o dispositivo proposto significa o seguinte:
a Constituição deve ser cumprida.

(lDEPUTADO

EMENDA ADIT rVA

o parágrafo 3 9 , do item XXXIV, do anteprojeto apresentado pela Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais passa a ter
a seguinte redação:
" § 3Q -

Sala da Comissão, em

Todo c dadão tem direito à lealdade, boa
fé, imparcialidade e razoabilidade dos
í

ôtcs da Admínlstração PGblica, como requisitos de

sua valid5de. A motivaç~o deles será sempre obrl
t6ria. Nenrum ato da Cd~inistração imporá limita
ções, restriç5es ou constrangimentos mais intensos ou mais extensos que os indispensáveis para
atender a finalid5de legal a que deva servir."

- - - - - - - - - - - - - - - .. EX.-of.... s-

,,~ ..

;i,c-

_

JUS T I F I C A ç A O

Dê-se ao inclso VII do artigo único do anteproJeto da Sub
=om1ssão de D1reitos e Garantias Inâiv2duais a seguinte redação:

Art.

VII- a integrldade física e tt.ental e a eXlstência dlgna:
a tortura, o se9uestro e o_atfrntado~ a qualquer título e por qualquer
modo, como t~bem a produçao e o trafego de tóxicos,constituem Cilffies

inaflançáveis e lnsuscetívelS de an1st2a, substituição ou suspensão da
pena, livramento condiconal ou prescri~ão;

O dispositivo proposto é necessário para resguardar o ci
dadão contra práticas administrativas freqUentes que fazem desaparecer, na realidade diária, direitos e garantias abstratamente formuladas nas regras jurídicas."

Com efeito, atos manifestamente desarrazoados, caprichosos, sectários, excessivos nas restrições que impõem os violadores da

I . Comissão da Soberania e dosDireItos e Garantias- do Homem e da Mulher
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boa fé dos cldadãos escapam ao controle judicial, por não se lhes poder opor um texto explícito que sirva para fundamentar-lhes a fulmin~
ção. Além disso, a rotineira falta oe exposição das razões justificadoras do ato dificulta a identificação destes ao cldadão para submetêlos ao crivo do Poder Judiciário.
Inc:ua.-se no lnC:.50 VII do A.ntep::"OJeto da. 3J3:00S':!O XIS

lBIroo E

CAR..I.-,~Lo\S

:>r-

Th-:>IVIXA.IS o crlme de estuf'ro, :ie sorte que o ierto pasa a

&

"VlI ..: a J.Dtegrih::le :risica. e mertal e a existência digr.a.;

8.

ser o seguintes

Sala da Comissão, em

tortura., o eatup:'O, a i'I'O:Ju;'io e o tráfico de tó:rioos

tia., substltt.ll;'ã.o ou suspsn:;:ão da. pena, ou lly"'J:'a:I'lelr~o

J

cr.;;-fro,,~C-~'i7IC1If"·~" dMe~

~P.l'~-;A, DIR~i~o~"~"·~~~~o;~~~ ~~
••

~

HOMEM E DA MUL:]

~--~~~~-S~Q~-:::~~:"~:::odo

conG.lc:'or.al, ou }l"escrição, na f'o~ da lel"

~

anteproJeto da
s ã o de Dlreitos e Garantlas Individuais a segulnte1redação.

Subcomis1oJ.vo a pro?Osta d.a Subc;:lm:l.ssio, aas entendo que o cr:.me

I

S 7Q. A lei tributária terá em conta a capacldade econômica do contribuinte. ~enhum tributo ou ônus de qualquer natureza sobre
a renda, os bens, o patrimônlo, os serviços e a produção econômica se
rão instituídos ou aumentados sem le~ que o estabeleça, nem
cobrados

estu.~:'O taJI.õéIt deva ser eq,ulPã.r3.d.o aos outros ieclarados 1.nafl(ul~á:\!eis e ansusce-

tivei" de anistia, substituição OU "'~s;>e""ãõ da ;>eM, OU liVl'a:llento cO:lllcio"Sl ,
ou I-rescrição.

em cada exercíc1o, sem que a 1e1 que os houver instituído ou aumentado esteJa em vigor trezentos e sessenta dias antes do início do exercí

!. elta i!"..ci~nC'ia do crime de 9StuPXO no :pa.!s obriga a um tra-

cio f i nance r o , Lei do Congresso Nacional poderá executar o ampo s t o lan
í

çada por .ct1VO de guerra externa e o empréstimo compulsór1o para aten

der calaroidade públlca. A base de cálculo dos tributos

~u

dos ônus

tamento mais rígoroso para os seus autores. O bemofend:Ldo por case delito

de

qualquer natureza sobre a renda, oS bens, o patrimôn1o, os serVlços

e

Protaião es:;eclalfssima., pois

la produção ecopômica não poderá ser alterada, nem as respectlvas
alí
Iquotas aumentadas, sem que lei autorizativa do Congresso Nacional este
J a em vigor trezentos e sessenta dlas antes do exercíclo
fInanceiro~

Iressalvados

de

é

a. p=ópria dignidadB moral e rísioa

me::-ooe

da pessoa. b.llta.-

os impostos de importação a exportação.

A emenda introduz o conceito da anualidade economlca
do
tributo, ao ~nvés do atual sistema gregoriano formal. O obJet~vo é pe~
mitir um planeJw~ento fIscal estável para o indivíduo e a empresa, fr~
quentemente sobressaltados pelas modificaçôes do fisco em fim de ano,
para vigêncla poucas semanas ou dias após. V~sa, taabém, obrigar o Exe

cutivo a uma prev~são orçamentária ma~s cuiàadosa e melhor controlada,

em face da lmpossibllidade de gerar receita e curto prazo.

------------ E
,

~os

T[)·O

~
~

~,J$-.r':À;i:

Dê-se aO S 32 do artigo único do anteprojeto da
Direltos e Garantias Individuais a seguinte redação.

Subcomissão

S 32. A es?ecificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do
pr anc Ip os das declaraçôes

I regime e dos princípios que ela adota, nem os

í

~u tratados sobre dire1tos h~~anos de que seJa s~gnatário o BraS1l.

-

---.----

----

-EJ."~;""S'"

f

:,.;i.:------

._

Dê-se ao lnclsô XXIX do artlgo únlco do anteDro-eto
da
Subcomissão dos Direitos e Garantias IndlVldualS a seguinte ~edação.

e a interpretação Judicial não poderão restringir quaisquer desses
l lei
51reitos mediante requlsitos de forma, tempo, natureza da matérla
ou
ou t r o qualquer.

XXIX- e assegurado a qualquer pessoa o dlreito de representação e de petlção aos Poderes Públicos, em defesa de direito
ou
contra

a~so

de

a u

t

or a de de ,

e

o de obter as

ce r

t

r

dôe s

que requerer às re

partiçôes admlnistrativas para defesa de dlreltos e esclarec~mento de
situações, independentenente de táxas, emollli~entos ou de custos; a au
torlda~e réquerlda só poderá negar a informação mediante

autorizaçãõ

JudJ.cial;

Ast:gestão

faz

-d:S
:réscimos: (1) Oduei to de obter ceJ
de sltuações
seu J.nteressej (11) a

t1ôões para e5clarec~IDento
~e
gação somente mediante autorização Jud1cJ.al.

deóe

O ~r~melro ~créscimo reforga: (~) a 1J~ ~_lm?rên
sa, sua capaclcaae lnvestlgatlva responsavel, medlante ace~so as fon~e
documentals; (11) a lJ.berdade acad~mica ôe pesqulsar e estucar
toco
os temas e trabalha5~ que se oc~pe a ~oder públicoj e (~il} o dlrel

to de defesa, do lndivíduo ou da empresa, assoclação ou s~ndlcato;--d
esclarecer-e conhecer a mot~vação e a gênese dos atos públJ.cos que af

tem seus dlreitos e lnteresses.
O segundo adendo impõe freio às

A cultura juríd~ca.e política ~acional, infellzme~te~ . cr~o.
~nterpretação e construçao Jurlsprudenclal~ 7 regulam7nt~çao ~eglslat
va ou administrativa, frequentemente restrlt~va dos d~reltos e l~berd
Bes expressos na const~tukção, ou nela ~~plíci~os._ ~ss~m, o
S:pren
rribunal Federal não reconhece a presunçao de 1nocenCla, nem o aevlà
processo legal nem a confrontação do réu com as testemunhas de acusa
~ão, como dire~tos inerentes ~o sistema constitucional da ~pla~defes

e do contradltórlo. Como tarnbem decldlu que ser o Eras:l slgnatarlo d
Declaração Unlversal de Dlreltos do Homem da ONU nada_~mpllca para
nosso direlto. Asslm, o Congresso Naclonal, desde a dec~da de 1950,pa
sa leis in1biãoras das garantlas fundamenta1s, do que sao exemplos

~

leis do mandado de segurança, quecercelamo controle da autorldade pu
bllca condicionando o writ a circunstãncias mlúdas de tempo e forma.
~ssim' nenhum dispositivo-dos códigos de inspiração fascista do Estad
Novo foi declarado inconst1tucional. Assim, os jurlstas, particularme
te os do dire1tos penal, direito processual, direito administrat~vo
6ireito do trabalho, e mesmo os de teoria 9a.constituição, 1:c10nam
escrevem com base na literatura dos catedrat1coS da era fasc1sta e

cional-socialista.
negat~vas

discricionária

não fundamentadas ou lnJustificáveis da administração mediante

aleg~

ções genér1cas, hOJe não verificáveis, tais como razões de estado, se

gurança nacional e confldencialidades de toda sorte. O Judiclárlo pas
sa a dispor, assim, de mecanis.c próprio do checks and balances
co
que proteger o indivíduo.
------ ---

Por isso mesmo, e 1rnperioso ditar a Const~tuição norma genér"

ca forte e auto-aplicável que ponha freio definltivo ao autorltarismo
de que está imbuído parte ~lgnificativa do pensamento nacional.

082
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§ 36 - Qualquer pessoa física e jurídica e O MinistérIo
Público serão parte legítima para propor ação de inconstitucionalidade
da lei ou ato do Poder Público.

r = - - - - - - - - - "_[k.l..'O ::.... ssic/&",ac.:lII.ssi: - - - - - - - - - - - - - ,
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JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao S 50 do artigo único do anteprojeto da Subcomissão dos .ireitos e Garantias Individuais a seguinte redação.

Além da ação popular, comprovada instrumento de
gara~
tia dos direit~s da cidadánia, t~rna-se necessárIo estabelecer a garan
tia efetiva ao dir~ito de qualquer pessoa propor a ação de inconstit~
cionalidade, forma de assegurar a partici~ação popular na fiscalização
das leis e atoso do Poder Público.

S 50.

conce~er-se-ã mandado de segurança
certo nao ~parado por ~ corpus

para proteger di
reito liqoido e
ou.por
habeas
data seja qual for a autor1dade responsavel pela 1lega11dade ou abuso d~ poder. t vedado à lei impor qualquer restrição de tempo, forma
OU matéria. O mandado de segurança será admissível contra atos de age.!).
te de pessoa Jurídica de direito privado, quando decorrentes do exercício de atr1buição do poder Público.

Sala das

A sugestão faz dois acrésc1mos: (i) a vedação de restrições de tempo, forma ou matéria e (ii) a extensão do writ contra atos
de agente de pessoa.J~ríd1ca de di:ei~o pr1vado, qua~decorrentesd
exercício de atr1bu1çao do Poder Públ1co.
O primeiro decorre da interpretação Judic~ restr1ta,rnu
to preocupada em resguardar os atos do governo, posquanto, no nosso S1
terna o Judic1ário jama1s se afir.cu corno poder po Lât i co contrastável
com ~ Execut1VO. t mot1vada, ainda, pelas vezes que o Legislat1vo ce
deu ao Executivo, passando leis que esvaziam o instituto da segurança
em face das restr1ções de tempo, forma ou matéria que ÚIpIIserarn ao exe
cicio do direito, dentre elas a lei 1.533/51 (art.18)., li lei 4.348/64
(art.1 0, b; art.50 e 70), a lei 4.862/65 (cessão de efeitos da limina
contra a Fazenda pública), a lei 5.021/66 (art.l o , ~e S 40, eart
20) •
O segund9 consolida construção iurisprudenc1al em face d
descentralização administrativa e da delegaçao ~e poderes da moderna
administração pública, para que, ~smo assim, nao se perca o controle
do Executivo, nem quede despro~ O indivíduo.

mr-------------
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Constituinte BRANDÃO MONTEIRO
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Dá-se nova redação aos incisos VII, IX, X, XI, X~I, XVI,
XVIII, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXXII, do Anteprojeto da Subcomissão dOI
Direitos e Garantias Individuais.

lEJ'A,

""'rOIl

k~ARAL

Sess~es,

100345-3

VII - a integridade física e mental e a inexistência di~
na; a tortura e o tráfico de tóxicos constituem crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de anistia e imprescritíveis.
IX - a locomoção no território nacional e, em tempos de
paz, a entrada com. seus bens no País, a permanência ou a saída.

~ ~ ~ " " ' - -

=

TExTot"uST·PC..çic

-,

&~ENDA

co~issão

ADITIVA AO § 14, do art. ( ••• ) do Anteprojeto da Subdos Direitos e Garantias Individuais.
"Art.
§ 14 -

Não haverá foro privilegiado, nem juízes ou tribunais de exceção.
A lei assegurará as partes
envolvidas, em gual~uer processo. a mesma proteção e igualdadé de tratamento."
JOSTIFlCATIVA:
Lastimavelmente temos leis,

edit~j~

nos últimos vinte ao:

em que se conceôem inúmeros privilégios à Fazen1a PÚblica.

A Lei
~os

co

~as

Execuções é um triste exemplo de arbítrio e tra-

diferenciados.

tem prazos em dobro,

Para

Os

Procura~ores

em~~ádruplo.

da União, o Ministério

Públi~

etc.

o contribuinte a prescrição corre, para o

Est~do

não

tudo enfim é desigual e discriminatório.;.
Em um regime ~emocrático as partes tem ~ue ter igual trata

. .nto e respeito.
Os direitos de ambas as partes têm que ser iguais:
• balança da justiça não pode pender mais para o lado do poderll

oor-------------- ."TeR
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Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

X - a livre manifestação do pensamento, vedado na
ma da lei, o anonimato; é livre a manifestação de crença religiosa
de convicções políticas e filosóficas.

fo~

e

XI.- a publicação de livros, jornais, periódicos, a r~
dação, impressão, a divulgação e o reconhecimento de informações corretas, opiniões e idéias, dispensada a licença prévia; é assegurada a pl~
ralidade de fontes e vedado o monopólio estatal ou privado dos meios de
comunicação; os abusos cometidos serão punidos e idenizados na forma da
lei; não serão toleradas a propaganda de guerra ou de preconceitos
de
religião, de raça ou de classe, ou quaisquer outros.
XII - a prática de culto religioso que não fira a dignidade da pessoa humana; será prestada, nos termos da lei, assistência r!
ligiosa nas Forças Armadas e auxiliares e: nos estabelecimentos de
i~
ter nação coletiva, a assistência aos que a solicitarem, respeitado
o
credo de cada um; é assegurado o direito de alegar imperativo de consc!
ência para eximir-se da obrigação do serviço militar, salvo em tempo de
gberra, ímpondo-se a prestação civil alternativa, na forma da lei.
XVI _ a reunião pacífica, não intervindo a autoridade
não para assegurar os direitos e garantias individuais .

s~

a
XVIII - a família, baseada na igualdade entre o homem e
termos
desta
mulher, reconhecida no seu mais amplo sentido social, nos
Constituição e da Lei.

XXII - a livre sindicalização •
.".

T[llTof"USTlrl(..~ia-----------------.

Emenda aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão dos Dire!
tos e Garantias Individuais.
Inclua-se entre as garantias estipuladas nos parágrafos
do inciso XXXIV a garantia à ação de inconstitucionalidade, como S 36
renumerando o seguinte.

XXIII - a greve.

XXV - a educação universal e gratuita em todos os níveis,
co.o dever do Estado, e o livre acesso ao.patri.ônio cultural; o ensIno
e o aprendizado, na for.a da lei, não se sujeitam a nenhuma diretrIz r~
ligiol•• filosófica. político-partidéria ou ideológica.

I - Comissão de Soberania e dosDIreItos e Garantias do Homem e da Mulher

~
~

XXVI - a saúde, coa0 dever do Estado.
XXXII - a individualização da pena e de sua execução,
ne
nhuma pena passará de pessoa do delinquente, a lei penal só retroagirá
se beneficiar o réu; a obrigação de reparar o dano e o perdimento
de
bens poderão ser decretados e executados contra os sucessores, até o 11
mite do valor do patrimônio transferido e de seus frutos.

Por mais revolta que causem os crmes de estupro e
se
questro seguido de morte, repugna à tradição do direito brasileiro
a
pena de prisão perpétua, verdadeira morte em vida, pena repudiada tam
bém pelas mordernas legislações penais do mundo, por não servir aos ob
jetivos e princípios da penologia. A punição do aborto também não mer;
ce ser acolhida no texto constitucional, até atual dispositivo do códi
go penal quepune o aborto raramente é aplicado, e quando ocorre a san
ção penal é contra 'as mulheres pobres e sem recursos. Ressalte-se que
ocorrem no País milhares de abortos por ano. Se a sociedade tolera
o
aborto, não há porque colocar sua opinião no texto constitucional.
A
mOdificação visa do mesao modo adequar o preceito constitucional
às
modernas tendências da penologia~ Suspensão da pena, livramento condicional e prescriçã~ são institutos penais consagrados que não podem ser
der rogados pelo texto constitucional. Até porque não é o rigor da
p~
na, mas a certeza da punibilidade que pre~ine o crime, e a execução da
pena não pode prescindir desses institutos.

01

de

'unho

de

Inclua-se o inCISO r/xv ao
e Garantias IndiVIduais.

Ante~rojeto

--.

da Subcomissão dos DireItos

JUSllFICAÇÃO

o direlto à rerançat condicionalmente assegurado, de~e
ter como contra~artida a sua trIbutação prog~essiva, um meio
efIcaz
e gradval de promover a redistribuição de rendas e de patrlmÔnios. E~
ta tributação que já atingiu no Eras1l a~tes de 1964 alíqu~ta de 29%,
quando se tratava de legatário que r ão pertencia a famílla do testador,
foi drasticamente reduzido a 2% com o advento da Revolução,de 1964, o
que faCIlitou sobremodo a concentração de renda e a for~ação dos cha
mados impérios econômicos familIares, É necessário que o estado disp~
nha de um instrumento tributário capaz de' promcver a distribuição de
renda ainda que seja p6s mortem. A tributação progressiva das grandes
heranças possibilitará a isenção das pequenas, para que seja garantl
do ao herdeiro o direito constitucional à moradia, sem qualquer trib~
to.

Sugere-se ainda, nova redação aos incisos IX, X, XI
e
XII, para se evitar a necessidade de lei para regulamenar essas garan
tias e direitos. A exclusão, no inciso XI, da expressão ·subversão da
ordem" torna-se imperativo para resguardar a liberdade de imprensa. O
conceito difuso de subversão da ordem tem serviço de escudo à prática
de toda sorte de agressões ao direito de iaprensa e à liberdade
dos
brasileiros.
Sala das Sessões

- - - - - - - - - - - - ttUC!oII.S·.'IO;i.C---

xxxv - À herança, SUjeita à tributação progressiva. É
Isento de imposto e e~olumentos o quinhão de cada herdeiro até o limi
te necessário à construir sua mo~adia.

JUSTIFICAÇÃO

I
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Dê-se nova redação aos incisos XXXI,

XXXIII, XXXIV do Antepr?jeto da

Dê-se nova redação ao § 1", § 6", § 17", § 18", § 21", § 21, § 28"
do
inciso XXXIV do artigo ( ••• > do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais:

§ 1" - o cidadão, o Ministério PÚblico e as pessoas jurídicas
especificadas em lei são parte legítima para propor ação popular
que
vise a anulação de atos ilegais ou lesivos ao patrimônio público ou

Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais:

de

entidade de que participe o Estado bem assim de privilégios indevidos,
concedidos a pessoas naturais ou jurídicas, equiparando-se a estas enti

à jurisdição,
únicamente o pagamento, no final, pelo vencido, das despesas
•

XXXI - A justiça e o õcesso gratuito

ressalvado

proces-

suais.

dades as empresas privadas que prestem ou executem serviço público.

Ministério PÚblico funcionará obrigatoriamente ao lado do autor. A ação
popular é gratuita, não respondendo o autor por curSOS e honorários,ain

da que vencido na ação.
XXXIII - A inviolabilidade da casa, nela ninguém poderá penetrar ou permanecer sem o consentimento domorador, a não ser em caso

flagrante delito, ou para acudir

v~tima

de

de crime ou desastre.

§ 6" -

O mandato de segurança é admissível contra atos de

te de pessoa jurí~ica de direito privado, quando decorrentes do exercício de atribuiçõe~ do Poder PÚblico ou concessão de serviço público.

XXXIV - A inviolabilidade de correspondência e das

comunica-

ções, salvo autoriação judicial, nos casos previstos em lei, por necessidade de investigação criminal.

§ 17" -

é mantida

a instituição do juri, com a

organizaçã

que lhe der a lei, assegurado o sigilo das votações, a plenitude da

de

fesa do réu e a soberania dos veredi~os, com os recursos previstos
lei, a ele competindo o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,do

JUSTlFleATIVA

crimes de imprensa, crimes políticos e crimes econômicos e contra econ

A gratuidade do ingresso na Ju~tiça é condição essencial para

sua democratização - Quem perde paga as despesas - Só assim o acesso
Justiça se tornará universal.
A inviolabilidade da casa, da correspondência e

à

comunicação

não podem sofrer as limitações constantes no texto do anteprojeto.
nova redação proposta, conforme a melhor tradição de nosso direito

mia popular.

A
con~

titucional, 'evitará futuras violações dessas garantias constitucionaie.

§ 18" - ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou po
ordem escrita e decisão fundamentada da autoridade competente~ O
ou detido tem de ser informadç acerca de seus direitos e das razões
pr1sao ou detenção. Ninguém ~erá preso ou mantido na prisão, se

tar fiança permitida em lei graduada segundo a capacidade econômica
é incriminado.

preso e natureza do delito de que

§ 21" - O

preso provisório ou o detido tem direito à

cia do advogado de sua escolha, antes de ser inquirido, a ser ouvido
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lo juiz, e à identificação dos responsáveis pelo interrogatório
cial. Ninguém poderá ser interrogado à noite.

poli

i 27~ - os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, permitindo-se às confissões
religi
sas neles praticar seus ritos.
§ 282 - não será concedida a extradição do estrangeiro
cr~

político ou de opinião, nem quando houver razões para

presumir

se, ;as circunstâncias, . que o julgamento do extraditando será influenciado por suas

convicçõ~

nem quando o crime imputado sujeitar o extra

ditado a pena vedado por esta Constituição.
JUSTIFICATIVA
A nova redação ao § l~ visa definir me1hor o alcance da

açã

popular, garantia da cidadania imprescindível ao aperfeiçoamento de no
vas instituições democráticas e à participação popular na gestão da
pública. A participação obrigatória do Mi~istério Público ao lado do a
tor é decorrência da própria natureza da ação popular, na qual o ci~a
dão não defende direitos próprios, mas da coletividade, da sociedade
do próprio Estado.
Também se justifica a ampliação do Mandado de Segurança
que
deve garantir direitos líquidos e certos, muitas vezes violados por con
ceseionárros de serviço público.

A instituição do jur1 e a mais democrática forma de qe Julgar
o cidadão. Urge estenda sua competência para os crimes de imprensa, cri
~s políticos, crimes econômicos e contra economia,

pois os juizes sin-

gulares não tem se mostrado os mais adequados no julgamento destes deli
tos. Sugere-se graduar a fiança segundo a capacidade econêmcia e natur~
aa do delito. Com isso evita-se as fianças absurdamente pequenas, faciÀ
• ente resgatadas pelos criminosos de colarinho branco. Essa
graduação
em ~ção do delit~ e da capacidade econômica já foi acolhida pelas l~
gislações mais avançadas do mundo.
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Dá nova redação ao § lQ do art. 35 do Anteprojeto da Sub
coaissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.
§ 1º - Qualquer cidadão ou entidade popular ou sindical,
constituída e em atividade, os Partidos Políticos, o Ministério Público,
o Defensor do Povo, e as pessoas jurídicas qualificadas em lei,
serão
parte legítima para propor ação popular que vise a anular atos ilegais
ou lesivos ao Patrimônio Público ou à moralidade administrativa, bem c~
mo para representar junto a qualquer autoridade ou órgão de
soberania
contra violações de direitos e para formular queixas em defesa da Cons
tituição das Leis e· do interesse P4blico. A ação popular é gratuita
e I
não sujeita o autor a honorários ou custas. O Ministério Público funci~
nará obrigatoriamente ao lado do autor.

1I

JUSTIFICAÇ~O

A ação popular, na qual o cidadão n~o defende
direitos
próprios, mas da sociedade, não pode sujeitar seu autor ao pagamento de
honorários, caso seja vencido, pois esta ameaça inibe a iniciativa
do
cidadão. Seria uaa punião pelo exercício da garantia constitucional.
Na ção popular, o cidadão exerce a prerrogativa cívica de
defender o patri.ônio Público, devendo não,só ficar a salvo de conden~
ção de honorários co.o ter, a seu lado, obrigatoriamente, o Ministério
Público. Na lei atual o Ministério Público funciona facultativamente ao
lado do autor.
També. se,justifica a a.pliação do alcance da ação POP!!
lar para reprimir os atos ilegais de autoridades, nas quais nem sellpre
se consegue demonstrar a lesividade ao patrimônio •

Constituinte BRqNDÃO MONTEIRO
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Dá nova redação ao art. 37 da Subcomissão dos Direitos
Políticos, Direitos Coletivos e Garantias.

D~ nova redação ao § 4Q do artigo 54 do Anteprojeto
da
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitas Coletivos e Garantias.

§ 4Q - Fica. igualmente assegurados aos trabalhadores
dirigentes e representantes sindicais, quando por motivos exclusivame~
te políticos tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastame~
to das atividades reMuneradas que exerciaa, os benefícios estabelecidos
, neste artigo. Computar-se-á para todos os efeitos legais, inclusive pr~
, videnciários; o período entre a demissão i.otivada e a aquisição de no
va relação empregatJcia.

JUSTIFICAÇÃO
O § 4º te. por objetivo incluir aqueles que não
foram
demitidos direta.ente, mas se viram obrigados a se afastarem de suasati
vidades, por motiv6s políticos. É o caso, por exempio, de mulheres
c~
jos maridos se envolveram em atividades póliticas ou foram banidos
do
'País e se viram compelidos a abandonar suas atividades por temor de per
seguições.

Sala das Sessões,

TU,TO/J1,/STl'KAié i o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01

de

junho

de

1987.

Art. 37 - A ação civil pública e a ação popular
terão
rito sumário, admitidas as ~edidas cautelares, e não sujeitarão o autor
a qualquer ônus, salvo se, além de improcedente, haver sido
proposta
com .á fé judicialmente declarada. O Ministério Público funcionará abri
gatoriamente ao lado do autor.
JUSl'lFICAÇ/íO
Não se justifica penalizar o autor, com honorários
e
custas, pelo exercício de uma prerrogativa constitucional, salvo
se
agir com má fé, judicialmente declarada.
A possibilidade de condenação do autor em
honorários
inibe as iniciativas populares.
O próprio Supremo Tribunal'Federal já firmou entendi.e~
to de que na ação popular não há sucumbência e~ honorários.
Urge transformar este princípio em norma constitucional.

Sala das

Sessõe~,

01

de

junho

de

1987.
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Acrescentar ao inciso XII do Art.( •.• ) da Subcomissão dos
rei tos e Garantlas Individuais:

Di

lias planos e programas governamentals deve rio respeltar

III-b - Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais

a

Art. 10 -

multipllcidade de crenças religiosas".

Acrescente-se: onde convier
J U S T I F I C A T I V A

Dentre

05

-a propriedade rural de até vinte e cinco hectares,de!
ce que tra~2lhada por uma família, não pode ser ob~e
to de penhora, para pagamento de déJitos fiscais,se~
pre Q~~ for possível cobrá-los em prestações.

Dlreltos do Homem cor.sagrados pela ONU encontra-se

a llberdade à prática religiosa. As Constitulções Repúbllcanas Brasl leiras também assim o âlspuserarn. Se por um lado eXlste o exercíclo de
t~l

àireito da clàaõõnla, em contrapartlda o Poder PúbllCO deve

garaQ

tí-Io. Tal ~arantia não consiste somente no exercício pluralístlco da
religião, mas também a garantla que o Poder Público ao elaborar
seus
planos e programas não será lnfluenciado por pressões teológlcas cond~

JUSTIFICAÇAO
Há quarenta anos ofereci na Camara dos Deputados pro~~
to visando o mesmoó~jetivo; e que não logrou aprryvação, O tempo cri!
talizou em mim a"convicção de que o arrematente do pequeno
imóvel
rura~ é qLase sempre o ruralista" vizinho, e a família que
perde o
imóvel em que trabalha acaba abandonando o meio rural e inchando as
cidades

zentes com um credo reliogioso maJoritárlo.

Acrescente-se inciso no art. do ante-nroieto constituclonal, da
Subconlssão dos nlreitcs e Garantias Individuals:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T[lTC Jl.l:ll· ,...: ..;ic
1

....

"Inciso XXXV - f. facultaria ã mulher interroJT\oer a aestacão, quando o feto, cOI''",rovaé'arr,ente, for nortador da slndrome é'e Down."
~crescente-se on~e cou~er ao ~nte~rojeto I - c cov s s Sc LOS Direitos e ,arantias :ncivic'"uais.

,TT~S'1'c"I('Af'lio

Su~

í

'1'rata-se de oer~itir à mulher a interrunção
da cravié'ez, cruando os exar,es retermlnarem crue o feto em gestação é

::nclso ( ... )

nortador da sindrone ce nown, tarbén conhecida~ corno mongol~smo.

para exerce-lo pelo

~espeita-se-ã

~asci~ento

con

o eireito do

nascituro,

v~ca.

As mocernas técnicas de dlaanóstico oermie~a~es

~~s~a

crualidade dos realizados em oaíses altamente
desenvolv1dos, rrue noêem assecrürar a nor~al1da~e do feto ou, ao co~
tem

com a

trário, dete~ir.ar crue é doente, cabendo, nesse caso, à Mulher,
cidir cruanto à interruocão da gestação.

o cireito pátrio não posterçar$ agora o direito

de-

~ns=it~~o ~ara

pelo

cestacac~jente

exerce-lo

nasci-~nto co~

.t

do

no cireito das sucessões

vlda •

no Erasil pr ono v er-se a testa.""'l.ento, C0:10 des~
jo êe últi~av~ntace para alegar bens patrinoniais a ~ascituros da
~el~or

- - - - - - - - - - - - - - - - Te.... C/~ .. ST'.:~i::

I-c -

Su~c0ITisEão

~
~

-

e ca

gi~lac"or

CO;-'lLi

~ais ?er~e~ta

doutrina o

ca~inho

j. p3rcorridc pelo ~e

trasi:eiro. ~·ão vejo COMO alterar-se o que já está

Constituinte
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E7'enda n9

Art.
XX~\T -

auraão o

ê~relto ~e

ce

li

ê asse

segu1ntes

eue

trl1::utc relativC' ao

í

seu valor rãc ·e)'ceca a

~500)

ou í.nhent.oa salários miniJ'l\oslI,

~as

a toêos os

~erdeir~s.

~

prec1so fixar-se alnda

teto Dara o valor d~ único imóvel de reslãência.do cônjucre
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PROPOSTA DE EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISsAO DOS
TIAS I"lOIvIOUAIS

Kão ~e ra~ece ;usta a isencão relativa a todc~
os bens do esoóllo crue Slrva~ ae moradla, não só ao cêniuce sobr~
vivente,

C

[ "UIIC.

e spô l o c :e s i rva Ce "-~rac:a ao cônyuce sc·breviver.te, àesce

a lncJ,.cÊ-nc:a

cua~C"uer

:~~al ~elas

do

é

Yeca~a

Su1:stituõ.;:;-se as expressões

reranra", etc., até

be~

11

finca-

do ao'chão cono raíz e que atende à vocação do povo brasileiro.

DIREITO~

E GARAN

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

morte."

JUS T 1 F I

CA T

I VA

V1vente.

A enenda sucere ouinhentos salárl0s mínimos mas
• Comissão pode flxar OUtro li~lte.

De há muito reclawada por uns e rejeitada por outros,
a instituição da pena de morte recebeu tanta atenção de.parte" da so
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ciedade brasileira, de suas autoridades, de representantes das mais
diversas instituições e dos membros desta Assembléia Nacional Consti
tuinte que não podemos prescindir de d~liberar, contr~ ou a favor, ou
então transferir a questão para um f~um mais qualificado conclamando
O povo a manlfestar-se pelo meio plebiscitárlo.
Para demonstrar o interesse público nos debates sobre
a matéria, a pena de morte e a reforma agrária, destacaram-se Domo os
dois assuntos que mais receberam proposições constituoionais para o
anteprojeto das suboomissões.
Assunto altamente oomplexo e por isso polêmico, as ra
zões que desaprovam sua adoção são as mais variadas possíveis,
como
incontáveis são os motivos que justificam sua implantação. No meio de
tantas razões, deve-se busoar a razão verdadeira.
Se pessoas altamente qualificadas e do naipe de Getú
. lio Battaglini, Potter Stewart, Lombroso, Garófalo e São Thomaz
de
Aquino a defendem, gente do calibre e oe reconheoida competência como
Servan,Pastoret, Tolomei, Carrara e Tristão de Ataíde a condena.
Pretender justlficar a pena de morte com base na for
ma de governo nos parece excesslvamente simplório. Permitimo-nos invo
car o exemplo dos Estados unidos e a União Soviética, países de natu
reza polítioa e filosófioa completa~ente distinta a adotam. Tampouco
pode prevalecer a idéia de que o desenvolvimento econômico e social
de um país tem relaoioramento direto com a aplicação da pena de mor
te. Lembramos aos que condenam a pena capital que os Estados Unidos e
União Sovlética, neste particular, procedem com~ o Paraguai e o Peru.
Afirmamos, ta~bém, que o caráter autoritário do gove!
nante também não guarda nen~uwa ligação com a pena de morte. O Presi
dente Stroessner, do Paraguai, responsável pela mais longa
ditadura
do mundo, chegou a abolí-Ia para os crimes de origem política. No Bra
sil, cs abolicionlstas acusam que sempre quando' se dá a quebra da or
dem democrática a pena de morte ressurge, e lembram ainda que sua úl
tima reintrodução se dera por força do vinteno revolucionário embas~
do no Ato Institucional nQ 14, de 15 de setembro de 1969; entretanto,
a outra oorrente lembra que a Emenda Constituoional n2 11, de 13 de
outubro de 1978, que extinguia a pena de morte é fruto do mesmo perí~
do de arbítrio.
Descartar a pena de morte Dom base na falibilidade do
julgamento e na irreparabilidade da pena é sem dúvida o mais forte ar
gumento dos abolicionistas, todavia, bs que advogam em favor da p~na
de morte têm a seu favor um ~rável argumento: o status quo não p~
de continuar; atualmente são os bandidos in.eterados e os criminosos
irrecuperáveis que estão soltos, enquanto o homem honrado e trabalha

da de e o Estado garantirão todos os recursos necessários a sua defe
sa?
Será que continuar a ver essas anormalidades como r~
tina não é uma atitude hipócrita? Como justificar a tese da legítima
defesa, com fundamento no princípio de que semente DeJs pode tirar a
vida de alguém? Quantos não cometeram verdadeiros crimes barbáros em
no~e da legítima defesa?
A verdade nua e orua
que assistimos em nosso País,
tira da Assembléia Nacional Constituinte qualquer motivo para consi
derar irrelevante o tratamento desta questão. D assunto é de extrema
delicadeza e profundamente complexo, por isso entendemos que nós, os
Constituintes, estamos desprovidos de competência para decidir. PO!
tanto, sugerimos que a sociedade seja chamada para definir, através
de um plebiscito, pela institucionalização da pena de morte ou pelasua incoGveniência e i~aplicabilídade .

li-I

MUlhe:1J
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PROPOS1A OE EME~DA AO
TIAS INJIVIDuAIS
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..
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DA SUBCCMISSÃO DOS DIREITOS E

G~RAN

Estabeleça-se os seguintes dispositivos
no Projeto da Constituição, no Capítulo que
trata dos DireitQ$ e Garantias.
Art. '"

- É assegurado à mulher decidir o
ro de filhos que desejar.

n~me

§ 12 - Ccmpete ao Estado fornecer, segundo a

vontade da mulher e somente dela, os
meios segundo os q~ais ela pcssa pr~
jetar o número de fllhos que desejar.
JUS T 1 F I C A T 1 V A

põe. ~>emplo ceste comportamento'é assistido quase sempre no Nordeste, qJand~ a seca inclerrente, característica própria daquela reglão,
leva os famlntos a saques de feiras e supermercados e arrombamento de
lojas e almoxarifadJs. ~estes casos, nem a prlvação temporária da li
berdade de.e ser .mposta, dizem os que defendem a pena de m~rte.

Nenhum projeto social se tornará exequível e satisf!
tório sem levar em consideração o planejamento da família.
Hoje, somos uma nação de 140 milhões de brasileiros.
Em 1970, quando nos tornávamos tri-campeões mundial de futebol, éra
mos saudados com a marcha "90 milhões em ação, pra frente Brasil, do
meu cora.ão", de lá para cá, metade da população se somou àquela em
apenas 17 anos.
Se a população cresceu em 50%, as
estatísticas mos
tram que os problemas sociais cresceram em percentuais excessivamen
te maiores.
Semos u~a sociedade de 10 milhces sem terra para cul
tivar, de 10 mllhces sem casa para morar, campeões de cáries e de
mortalidade infantil, com um universo de analfabetos a crescer; de
safiar o antigo "Mobral" e o atual "Projeto Educar". Somes uma nação
tentando com~ater as doenças tropicals que Cswaldo Cruz imagina ter
erradicado há q~ase 100 anos atrás. Enfim somos uma ração
correndo
atrás da miséria e do prejuízo.
Sala de aula, leito hospitalar, creche, estrada,mora
dia, segurança, ewprego, lazer, energia, crédito bancário, são as im
pcsiçees que a soc:e~ade hoje faz com muita razão aos seus governa~
tes SEm contu~O rececer a atenção cevida, ~ão porque eles ~ão quel
ram,. s~mç!es~ente porque ~ão pedem.

Será que assassinar uma criança que chorou no exato
momento de um assalto ou de estuprar uma menina de aproximadaffl~nte 7
anos e depois matá-la enforcada tem alguma ligação com os pobres? Pe!
guntam os não abolicionistas.
Será que o sequestro seguido de morte, crime que tem
sua origem em outro estrato social, que não O dos pobres e miseráveis,
também merece compaixão?Como justificar os rotineiros linchamentos de
criminosos? Será que a falibilidade da ação emocional não é um risco
maior que o dos tribunais, tendo o criminoso a certeza de que a soci!

Se contiruarmos a crescer nas taxas irresponsáveis
de (2,3% ao ar~), na virada do século seremcs a Etióprã de hoje ou a
81afra ae ontem, a d=~~eitD oa competência e do esoí!ito público que
pos,am ter n~ssos futurcs go\ernantes. Não somos apóstolos do apoca
lipse, porém esta é a realidade apontada pela mateToática quando pr~
jetamos os números das necessidaoes com os das disponibJlidades.
Ou planejamos hoje, e~bora que tardiamente, ou sere
m~s obrigados a controlar compuÍsoriamente amanhã. A segunda hipót!
se não concordamos, portanto recomendamos o planejamento responsável
agora.

,

dor é obrigado a viver preso dentro da sua própria casa. Sentinela a!
mada, cachcrros, correntes, cadeados, porteiro eletrônico não asseg~
ram mais a inviolabilidade do lar.
Relacionar a pobreza com a criminalidade é um bom ar
guffiento dos abolicionistas e d~ parte da Igreja, que igJalmente não
aceita a pena de morte. Esta argumentação é cruel e injusta na medida
em que coloca o p~bre e o assassino estuprador, o miserável e o latr~
cida, o necessitado e o seqUestrador como seres complementares e in
dissociáveis. No Brasil, embora existam quarenta milhões
de pobres
absolutos, segunpo as estatísticas; semente uma pequena fração
de
criminosos incorrigíveis faz parte
deste Universo

~ sociedade deY~ ser comblace~te com a pobreza. A~all
sar s~as verdajeiras conseqcenciks é hoje uma necêssidade que se im
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Por não ter tido no passado a anti-visão da inconve
niência provocada pelo aumento demasiado da população, hoje a China,
a índia e a Indonésia executam compulsoriamente verdadeiras castraçOes oficiais.
Nenhum país. do mundo desenvolvido experimenta taxas
superiores a 1% ao ano (Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França,It!
lia, Canadá, etc.l. Neste campo e com o crescimento populacional de
2,3% ao ano e~patamos com a Bolívia e Bangladesh, num verdadeiro con
traditório para com a 8! Economia Mundial.
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c!das cano os sequestradores e estupradores deve~ ser punidos pelo modelo co~ que sejam retirados definit1vaMente do convívio social.
u~o é possível que se deixe soltos os crin1nosos ~ue
praticaM alta brut~l~dace. Segrega-los, dar-lhes condições de vida
é hunano e é cristão, Mas deixa-los à solta tendo reinc1dido
eM
criMes de alta brutalidade, corre a conta da iMpunidade,co~porta ~ento que a sociedade brasileira não aceita.
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ex I

Dê-se ao inciso XXI do Anteprojeto dos Direitos e Garantias Individuais, a seguinte redação, renumerando-se os demais:

Artigo - -- São direitos e garantias individuais :
XXI - o acesso de todos os brasileiros a cargo
eletivo, sujeitos, todavia, os ocupantes de cargo ou função pública e os proibidos de atividade político-partidária, à de sincompatibilização e à filiação partidá~ia posterior.

Trata-se de norma de profundo conteúdo de.ocrático, na
medida em que proclama ser direito individual de todo brasileiro
a disputa e o acesso a cargo de representação popular,
Inegável, alé. disso, seu visível escopo .oralizador ,
tornando compulsória a desinco.patibilização e impedindo filia ção partidária antes da eleição ou da posse no dargo. Com efeito, tais preceitos salvaguarda. o serviço público das ingerên -

Y do

dos Direitos e 3arantias

~ro?riedade,

suhord1naêa a função

eia1; no caso de desa~ropriação por ~ecessica~e

0J

so

utilicace pú -

bllca, ou por interesse social, é asseguraca aos cesapropriaàos
prévia e justa incenlzação e~ di~~eiro, facultando-se ao ~~inro priado aceitar o paganento e~ tItules eSrec~als da cívica p~bl~ca,

Inclua-se no artigo 13 do Capítulo dos Direitos
Políticos o seguinte parágrafo:

cor as ressalvas previstas nessa C(:.nstitulÇ'ãoi será '"lula o ato pr!.

ticado COM abuso de poder ou desvio de finalidade; é assegurado o
direito de herança, veàaca a inc~àência de ~Jalquer tributo,

·CU~

tas ou e~ol~~entos relativos aos be~s cc esnóllo q~e sir~~- êe M2

r ad i a ao cônjuae sobr evaverrte ou a ~erêelr::S"':" -,

Parágrafo Onico- A elegibilidade daqueles proibidos do exercício de atividade político-partidária indepe'~ de
prévia filiação a partido político, sujeita, entretanto, aos
prazos de desincompatibilização previstos em lei.
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,.JUSTIFICATVA
A elegiblidade do cidad~o decorre da própria cidadania, da sua cpndiç~o de eleitor, não se justificando o impedimento absoluto ~e acesso a cargos eletivos daqueles servido _
res públicos que, ea ~az~o da função exercida não pode. ser filiados a Rartidos políticos.

~ SENADOR ALEXANDRE
t:"l---------

De outro lado, a supressão da obrigatoriedade de comunicação à família ou pessoa indicada pelo preso, visa a preservar a livre colheita das provas e obstar a iapunidade. Coa efeito,
essa co~unicação pode levar à fuga e ao desaparecimento de cúepl!
ces e envolvidos, principalaente os integrantes do criae organi
zado, propiciando, ainda, a destruição de provas ou indícios incriminadores.
Melhor silenciar o texto constitucional a respeito da
co.unicação, a fia de que ea cada caso concreto, seja sua con
veniência avaliada, respondendo a jutoridade pelos que cometer ,
seja na foraa coaissiva ou omissivi'
r

COSTA
~~I:.AIfIOICD"""ÜI.unD"'
. .. i o - - -

__,

~l._~

COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GAR.OO HOMEM E
na

UIIII..U =D

Acrescente-se § 52 ao artigo 17 do Anteprojeto da
dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos
e Garantias, coa a seguinte redação :
Subco.iss~o

Artigo 17 - ---

.

~

CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO

= - - - - - - - - - - - - - - - Tr;llTO/~j"STlrte,lÇic---------------....,
Dê-se ao inciso XXIII a seguinte redação:

_

§ 52 - São igualaente inelegíveis aqueles que,
iapedidos de atividade Político-partidária ea raz~o de cargo
ou funç~o pública, n~o se licenciarea 6 ( seis ) aeses antes
1
,
d o pleito a que se candidatarea, dispensados,todavia, de pré _
via· filiação partidária.

XXIII - E assegurado o direito de propriedade nos liaites
previstos nesta Constituição e ressalvadas' as desapropriações por int~
resse social para fins de Reforma Agrária.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇllO

A coapulsoriedade da ~icença se iapõe para iapedir
que agentes do EStado possaa se valer do exercício do car _
go ou funç§o coa0 instruaento de ação político-partidária ,
aplicando-se o princípio aoralizado~ do prévio afastaae~

,... , •••••••,.. d. l " t ~ ~ [ ~

Não se justifica colocar-se a propriedade como direito
absoluto e ainda alçá-la no mesmo patamar de importância do direito
á vida.
E fundamental que na hipótese se coloque o direito de
propriedade como direito condicionado às liaitações previstas
na
própria Constituição como é o caso da necessidade e utilidade públ!
ca e principalmente o interesse social.

E:constituinte BRANDÃO MONTEIRO

eu
I

SENADOR ALEXANDRE COSTA
DMISSAD DA

SDBERANIÀ"AE/DÕSio6IRÊisT~S:C-E::-G7A7R=-A7N=T7IA7S::-"'D70"""'H70-'-

~

~

Dê-se ao § 19 do Anteprojeto da Subco~issão dos Direitos e Garantias Individuais, a seguinte redação :

§ 19 - A prisão de qualquer pessoa será imediatamente
coaunicada ao juiz competente e ~o Ministério Público; o juiz re laxará a prisão se for ilegal e, nos casos previstos ea lei, pro ~over-se-á a responsabilidade da autoridade coatora.

JUSTIFICATIVA .

=

::-

l"L!:IIf' .. IC/CO..

'sslc/IIJICOIIIhUÃO-----------,

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

I":'T--------------- . . [:nO/~lJlTjf!=.çic---------------_,
Dá nova redação ao art. 54 e seus parágrafos l~ e 2e do Anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e
GA
rantias:
Art. 5~ - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita

§ le - A anistia de que tra;a,esse artigo garante aos ani~
tiados civis e militares, desde que r~erida até 24 (vinte e
qua_
tro) meSeg apÓs a promulgação des~a Constituição, a reintegração ao

serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens
gratificações atrasadas, com seus valores corrigidos, a contar

E função precípua do Ministério Público fiscalizar a
correta aplicação da lei, aléa do que, coapete-lhe privàtivaaente
8 proaoçãQOda ação penal pública., Logo, não se coapreende que a .
cOaunicação ~a prisão seja feita apenas ao Juiz, iapondo-se que
ao 6rgão do Ministério Público se dê imediato conheciaento,a fim
de que, se for O caso, postule ea benefício do que sofre cons
trangiaento ilegar, proaovendo a responsabilidade da autoridade
coatora.

a

todos que, no período cOmpreendido .ent~e 2 de setembro de 1961
a
10 de fevereiro de 1987, foram punidos, em decorrência de motivação
política, por qualquer diploma legal, atos de exceção, atos institucionais, atos complementares .u por sanção disciplinar imposta
por
ato administrativo.

e
da

d~ta da punição até o p~gamento, promoções a cargos, postos, graduações ou f\lDc;ões,' e,'i

1

E'rs.lCll~~-.t.~1

.':'E;

;l~)t;;.r:.ç:;o com equiparação

dos

seus pares que permaneceram em atividade até a .ais alta
posição
atingida ~a escala hierárquica, computando-se o período de afastamen
to como tempo de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2~ - Os direitos estabelecidos nesse artigo e seus' parágrafos ficam igualmente assegurados aos abrangidos pelo Decreto ~

088 .• I· _~ elaSoberanIa e dos Dnitos e GarantIu do Homem e ela Muhr

,.JUSTIFICATVA
A elegiblidade do cidad~o decorre da própria cidadania, da sua cpndiç~o de eleitor, não se justificando o impedimento absoluto ~e acesso a cargos eletivos daqueles servido _
res públicos que, ea ~az~o da função exercida não pode. ser filiados a Rartidos políticos.

~ SENADOR ALEXANDRE
t:"l---------

De outro lado, a supressão da obrigatoriedade de comunicação à família ou pessoa indicada pelo preso, visa a preservar a livre colheita das provas e obstar a iapunidade. Coa efeito,
essa co~unicação pode levar à fuga e ao desaparecimento de cúepl!
ces e envolvidos, principalaente os integrantes do criae organi
zado, propiciando, ainda, a destruição de provas ou indícios incriminadores.
Melhor silenciar o texto constitucional a respeito da
co.unicação, a fia de que ea cada caso concreto, seja sua con
veniência avaliada, respondendo a jutoridade pelos que cometer ,
seja na foraa coaissiva ou omiSSiVj'
r

COSTA
~~I:.AIfIOICD"""ÜI.unD"'
. .. i o - - -

__,

~l._~

COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GAR.OO HOMEM E
na

UIIII..U =D

Acrescente-se § 52 ao artigo 17 do Anteprojeto da
dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos
e Garantias, coa a seguinte redação :
Subco.iss~o

Artigo 17 - ---

.

~

CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO

= - - - - - - - - - - - - - - - Tr;llTO/~j"STlrte,lÇic---------------....,
Dê-se ao inciso XXIII a seguinte redação:
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cumpridas, e sejam. pronunciadas Ca.D se fosse. produtos

de
pura especulação e não se tratasse de julgados que têm, por
executoried.i!
força de lei, o caráter da obrigatoriedade e
(30.06.76)
de".

O Ministro de Estado de Negócios da Aeronáutica, tendo e. vista
o disposto da Emenda Constitucional n! 11. de 13 de outubro de
1978, resolve:
-Art. 1- - Revogar as Portarias sigilosas n! S/SO/GM5, ~ 19 de
junho de 1964, que disp~e sobre "concessão de licenç~s e rev~l!
dação de certificados de habilitação-, e de n2 S/285-GM5, de gl
de setembro de 1965, que "suspende a concessão de licenças e a
revalidação de certificados de habilitação".

Durante 15 longos anos, valem=!o-se dos mais baixos e· vari~
dos subterfúgios, as autoridades do Ministério da Aeronáutica recus~
ram-se a cumprir a deicisão do Supremo Tribunal Federal e
nenhuma
concessão de licença foi fornecida aos atingidos.
Quando finalmente em 1979, as portarias sigilosas foram rg
vogadas, os atingidos estavam inapelavelmente perdidos para o exercí
cio de uma profissão altamente técnica, em virtude do tempo de durg
ção do :iapedimento.

Art. 22 - Esta Portaria entra e. vigor na data de sua
publicação. a) Tenente-Brigadeiro-do-Ar Délio Jardia de Mattos,
Ministro da Aeronática.
CRITÉRIO USADO PARA A REPARAÇAo

Além da Inconstitucionalidade, do desrespeito às
decisões
da mais alta corte de justiça do nosso Pais, tal legislação nos
e~
pÔS tristemente DO cenário internacional, visto que violava a

Salário mensal de Comandante (Aviador) e Aeronauta 'não
Aviador fornecido pelõ Sindicato Nacional dos Aeronautas, multi
plicado pelo nú.ero de .eses que durou o i.pedimento (180).

.~

claração Universal dos Direitos do Homem-. e a -Declaração dos Direi
tos e deveres do Homem Americano", das quais nosso País é signatário
e consequentemente obrigado a honrá-las.

Sala das

A reparação aqui proposta é também uma reparação à dignidg
de do País. que tem para com esses cidadãos atingidos uma dívida que
jamais poderá ser paga ~ntegralmente, poruqe, a carreira interro.pida, os ideais castrados, os danos morais, os danos profissionais
at~ngidos

apenas umas põucas

dez~

nas, não diminui o caráter opobrioso dessas portarias, que obrigaram

cidadãos já
rare.

fo~dos

01

junho

de

de

1987.

e

fmailaires não têm preçoe não poderão jamais ser resgatado&.
O fato de serem os

Sess~es.

tJCONST ITUINTE SERGIO BRITO
, . . , . , - - - . , . - - - - - - - ..l.~Il&IlIO/Ç:; .. ,Slio/.u.C~lIulllo----~-----___,

ISS110 !lA SlHRANIA E OOS 0IR:I1lE E ~

a enfrentarem toda sorte de privações ao procy

novos rdmos de vida, nas condições mais adversas de "cassa-

IJ)

H>B4E DI

r:->----------------TUTO',lUin.',cAçÃO----------------,

dos· dentro de ~ regime autori~ário.

Justiça tardia, não é Justiça, assim a reparação pr2
posta é apenas a EXPRESSÃO RELATIVA DA JUSTICA. A ÚNICA QUE AINDA
PODE SER FEITA

Suprima-se, no-inciso 11, do artigo
, do Anteprojeto dos
Direitos e Garantias ,Individuais, a seguinte express~o:
" ... inclufdos os registros civis".

LEGISLAÇAO CITADA:
de
1966 o Ministro de Estado dos Negóc~o~ da Aerónáutica, consideran-

- JUSTIFICATIVA -

1 - Portaria Ministerial Reservada n! S-50-GMS de 19 de junho

do as razões apresentadas pela Diretoiia de Aeronáutica Civil, re-

solve: Suspender, até ulterior deliberação:
1. As concessões de licenças previstas na· Portaria n~ 869-AHM5. de 29 de agosto de 1963, a todos os militares transferidos para
a reserva por força do Ato Institucional de 9 de abril de 1964.
2. As revalidações de certificados de habilitação, também p~
vistos na portaria aci-a citada. a todos os aeronautas e aeroviários penalizados pelo referido ato. a) Major-Brigadeiro-do-Ar Nel-

A permancer a redação do texto aprovado, estar-se-ia retirando
dos Estados e dos Municfpios uma parte de suas receitas, pois
que
inúmeros documentos por eles emitidos, através de cobranças de taxas
ou tarifas, se tornariam gratuitos.
A expedição de tais documentos acarreta um ônus par~ o Estado,
gerando a necessidade de obtenção de recursos para cobrir tais despe
as.

son Freire Lav~nere Wanderley, Ministro da Aeronáutica.

2 - Portaria Hiniasterial Reservada n~ 5-285-GMS de I! de setembro
de1966.
Suspende a concessão de licenças e revalidação de certificados de habilitação.
O Ministro de Estado dos Negó-cios da Aeronáutica, considerando as razões apresentadas pela Diretoria da Aeronáutica Civil.
resolve suspender, até ulterior deliberação:
1 - As concessões de licenças previstas na Portaria n~ 869-A-GM5.
de 29 de agosto de 1963. a todos os militares atingidos por ,atos

tas na portaria acima citada,

MARLUCE PINTO

rrr

..çio-,_c_::==::_:_=_=--------_

:-_.,.[J.To/~1,jSTII'IC

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E

GARfu~TIAS

INDIVIDUAIS

A obrigatoriedade das presenças de um advogado
da escolha do detido e de um membro do Ministério PúbliI

institucionais ou complementares.

2 - As revalidações de certificados de habilitação. também

E

co, para
previ~

a todos os aeronautas e aeroviários

penalizados pelos referidos atos.

inquiriç~es,

q~aisquer

fases

da

instrução processual é medida suficiente para coibir

a

v~olência

audiências, ou

policial.
Sugerimos no processo criminal a necessidade

A presente portaria substituiu a de n! S-50-GM5. de 19 de
junho de 1964. e entra em vigor na data de sua publicação.
a) Eduardo Gomes, Ministro da Aeronautica.
3 - Portaria

n~

77-A-GMS. de 03 de maio de 1979.

I

do contraditório desde o início da instrução.
Entendemos inconveniente à disciplina
o direito ao habeas corpus

..

militar

nas transgressões discipli -

nares. Esse direito abrirá profunda brecha no monolitisRev~a

as Portarias n! S/5Q-GM5. de 19 de junho de 1964 e
S-285/GM5, de 01 de setembro de 1966.

mo da estrutura hierárquica e disciplinar das Fo~as Ar-

_,
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madas, pelos constrangimentos que certamente causará aos
Chefes Militares, frequentemente convocados a juízo

pa-

ra audiências relacionadas com punições de ordem disci r=-r---------------Tfl(TotO/\.STlr1c.Al;io---------------.,

plinar.
EMENDA SUPRESSIVA
Dê-se a seguinte redação do item X, do artigo(. .. ), do anteprojeto
do Relator Darcy Pozza:
OTTOMAR PINTO

MARLUCE PINTO

E

"X - a livre mani festação do pensamento, vedado na forma da lei, o
anonimato; é livre a manifestação de convicções políticas e filos~
ficas; as diversões e os espetáculos públicos ficam sujeitos às leis
de proteção da sociedade; haverá serviço público classificatório e
indicativo para os espetáculos públicos e programas de teleccm.Jnic~
ções , visando aos expectadores menores de idade, na forma de lei.

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS
Par~grafo

••• Não será incriminatório o silêncio
i~

do indiciado, acusado ou réu. É vedada a realização de

quiriçOes Ou de interrogatório, sem a presença do advoga-

JtJSTIFICAÇ/lO

do e de representante do Ministério Público.
Procura-se contemplar este item com um "freio". se formos deixar
a livre manifestação do pensamento não passe pelo crivo ao menos da moral e
dos bons costumes, temos a certeza que de nada nos adiantará termos trabalhado
para uma nova sociedade.
A desestabilização da censura causará a desorganização da "célula mater".
A censura deve ser na forma da lei.

que

Parágrafo .•. A instrução, nos processos crimi
nais e contenciosos, será contraditória, desde a fase
preambuIar ..
Parágrafo ••. Nenhum preso provisório ou detido,
poderá ser inquirido sem a assistência de advogado de sua
escolha e a identificação dos responsáveis pelo

interrog~

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1987

tório.
Parágrafo ••• O preso provisório ou o detido,tem
direito à assistência do advogado de sua escolha, ao

t=

ser

Deputado H0/1ERO S.'lNTOS

ouvido pelo juiz e a instrução criminal será contraditó ria desde o início do processo.
EMENDA ADITIVA

lO

OTTO'" "'TO

•

1~551\O DA

,
•

"~'C""~ "'TO

"L.En~"tC"ISI,i.c" ..... eQ.ltdo

J [
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.......

100376-3
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SOBERANIA E 005 DIREITOS E GlIAANTlAS DO IDEM E DA
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SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GA~TiAS ISDIVIDUAIS

Adicione-se ao Art la da Redação Final da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, o § 4', com a
seguinte redação:
"Art la
§

4' - Os militares são alistáveis, exceto os conscritos
durante o período de serviço 'militar obrigat"ôrio."
JUS T I F I C A T I V A

CANCELAR :

Parágrafo: 24 - Nas transgressões disciplinares
caberá habeas corpus somente por falta de pressupostos

l~

~ais de apuração ou da punição, ressalvada a legislação '

específica das Forças Armadas.

É no xadrez das delegacias de polícia civil on-

de são perpetradas as sevicias e violações dos

direitos

humanos, com maior frequência e intensidade.
É absolutamente necessário e indispensável, que
o mandamento constitucional constitua salvaguarda de iner
mes e inocentes cidadãos colhidps de surpresa, na teia
das investigações policiais e do medieval e
inquérito

polici~

famigerado

Julg~-se conveniente a exclusão dos conscritos da
obrigatoriedade do voto, levando-se particularmente em conta que por ocasião
da realização de um pleito eleitoral tem-se observado a necessidade
sentida por determinados Governos Estad~ais de contar com a efetiva
, presença de contingentes das Forças Armadas em municípios sob
as
suas jurisdições com a finalidade de garantir a tranquilidade durante a realização do mesmo bem como, cooperar com os Tribunais Regionais Eleitorais nas suas árduas e complexas tarefas.
Esta necessidade 6 muito mais sentida pelas prefeituras dos
municípios dist~ntes de suas respectivas capitais e que não dispõem
de um suficiente número de policiais militares capaz de,fisicamente,
atender as múltiplas missões exigidas no decorrer de tão signifi~a
tivo evento.
Cabe então, no momento, lembrar que esses contingentes
das
Forças Armadas são compostos, ea sua maioria, por jovens
recrutas

que no cumprimento do dever para com a sociedade são obrigados a se
afastar de seus domicIlios eleitorais, ficando, portanto, tempor~
riamente impossibilitados de exercer o seu direito de votar.
Entretanto, cumpre ressaltar que esta situação ê essencialmente temporária, pois sua permanência na caserna pode ser considerada

092 •. I· ÇomIuio di $oberM1Ia e .......... GImnIIM cio Homem e ela MuIIer
4

l.uit~ breve. po!s tal contingente se renova a cada ano e tambêm te-

grande parte, suscet!veJ.S de causar daoos à vida e

.os que considerar que o pleito eleitoral não ê anual. portanto
•
exclusão dos conscritos desta obrigatoriedade não deverã, em princ!
I pio, alterar o resultado esperado.

meio Cllbiente ficará a:n:licianada co que

dispJSer

co

a lei."

JUSTIFICATIVA

jl!

DEPUTADO HOMERO SANTOS
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Na busca do desenvolvimento industrial e tecnológico hav~
rá,por certo, a necessidade de instalação ou ampliação de
outros tipos de usinas ou indústrias que não as assinaladas,
de
grande interesse 80cia1, porém imprevis!veis quanto à possibi1i
dade de ocorrência de danos ã vida ou ao meio ambiente.

.

~

_ . - - - - - - - - - - - - - - - - - TUTG!Jl.IITll'tCAÇÀO--

EMENDA

Há necessidade de que a lei def~na claramente o
alcance
das disposições constantes do Parágrafo Onico do Art. 26 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão.

..,

ADITIVA

Por esta razão, considerando os aspectos levantados, con'figura-se como oportuno oferecer a presente emenda que resguar~a observância do princlpio enunciado na proposição, condicionando, no entanto, ã lei ordinária a fixação dos dispositivos adequados, com o propósito de disciplinar a instalação de
obras
.Ide grande porte.

Adicione-se ao inciso V do Art. 24 da Redação Final da
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, a a1!nea "dO, que passa ter a seguinte redação:

d

"Art. 24
V

d)

requ1si~

civis e militares an ta!p:> de guer -

ra,

JUSTIFICATIVA

..,""=...,""'iCO---"'D·A----S"O"B""ERMyA"Ff'oo's/·D'i~·íTOSE GARANTIAS DO

Julga-se que cabe à União legis1a~ sobre o assunto
questão, em virtude da sua extrema complexidade.

em

""'

TE:lTO/Ju$'lrlcAçio~-----------------,

EMENDA

r-------------~DEPUTADO HOMERO SANTOS
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EMENDA
100380-1
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-,

Suprima-se da Redação FinaL da subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, os Art. 18 ,
19 e 20, SUbstituindo-se pelo dispositivo seguinte:
"Art.
Os conflitos internacionais deverii:> ser re901V),Cb6 por negoc:1a;:Ões diretas, arloitra ~ e outros meJ.OS paclficos, o:n a c::ocper~
çOO . Cb6 Orgarn.SIIOS internacionais de que o
Brasil partâcape,

EKENtlA MODIFICATIVA

Parágrafo único.

Modifique-se da Redação Final da Subcomissão dos Direitos Po
11ticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, o Art. 28, que passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 28 ~ asseguraCb o direito de JMnifestação

coletiva, na forrra da lei."

JUSTIFICATIVA
As disposições na forma proposta poderão acarretar sérios r!
,f1exos negativos para a ordem pública.
Amp1ia-se'a
abrangência
'.pa concessão, uma vez que a mesma é tornada extensiva a todas
as
!categorias de cidadãos.

SOPRESSIVA

t

vedada a guerra de COll:lUJ-Sta.

~!!~!!!!f~!!Y~

Julga-se que não deva constar da constituição Federal
a subordinação das Relações Internacionais a documentos de Organismos Internacionais, embora o país seja signatário e co-partícipe das disposiçoes constantes destes Estatutos.
Sugere-se que constem da constituição dispositivos p r 2
prios da Nação, como orientadores de suas Relações Internacionais.

mc--------------.lUTOII--------------DEPUTADO HOMERO SANTOS

é
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DEPUTADO HOMERO SANTOS

.
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EMENDA

ADITIVA

Adicione-se ao Art. 24 da Redação Final da Subcomissão
da Nacional~dade, da Soberania e das Relações Internacionais
o
inciso V, que passa a ter a seguinte redação:
EMENDA

!«>DIFICA'l'IVA

Modifique-se da Redação Final da Subcomissão dos Direitos
Po1!ticos, dos Direitos coletivos e Garantias, o p;rãgrafo Onico do ~t. 26, que passa a ter seguinte redação:
"Art. 26

J;'arâgrafo Úlico. A anp11ação ou insta.LaçOO de us:lJlas
nucleares, de indiistrias poluentes e de ootras coras de

"Art. 24
V -

autorizar e fiscalizar a ~ e o
'!E' material bé11co.

~

mércio

JUSTIFICATIVA
Julga-se conveniente a inclusão deste dispoaitivo a fim
de que fique plenamente caracterizado a quem cabe a responsabilidade de autorizar e fiscalizar a produção e o comercio d~ material bélico.

__,

I • ComIuio da 80berIIIIa e ciosDIreItos e a..nu. cio Homem e d.I MuIIer • 013,

tJ DEPUTADO HOMERO SANTOS

IV - recusa baseado em convicção religiosa. filosófica ou política, ã prestação do Serviço Militar ou de outro
encargo ou serviço impostos aos brasileiros em geral.

COMISSli.O DA sOBERÂN'IÃ"E·,Dt,'~'DlRE1TOS E GARANTIAS DO
HOMEM E DA MULHER
, . , - , r - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/~UST'~IC.to;io---------------..,
MODIFICATIVA

EMENDA

Por razões de coerência com os deveres do brasileiro, previstos no Art 8' do rrtulo I. fica portanto resguardados a prestação do
serv~ço e outros encargos para com a Pátria, inclusive no caso de .u+
bilização nacional.

Modif~que-se da Redação Final da Subcom~ssão dos Direitos e Garant~as Individuais, o inciso XVIdo Art.
, que passa a
ter a seguinte redação:

"Art.

XVI - a

reuru.~

tervirxlo

pacIfica, !]a fonna da lei, nã:> in a autoridade senão para manter a 0r-

dem e assegurar

OS

f!'J

DEPUTADO HOMERO SA'lTOR

'.TO'
- - - - - - - - -] [E]-~
EMEI'IDA'

'--=-.:....::.==-==-..=.:..~.:-::._-.

furei tos e garantias indi-

~

~':? DA

ví.duaí.s ;"
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JUSTIFICATIVA

-

1.

10038 ..

_

.,

Quanto ao Anteprojeto da "Subcomissão dos Direitos
cos. dos Dlreltos Coletivos e Garantias":

Julga-se de toda conveniência, em beneficio da ordem pública, que o texto constitucional, através de legislação específica, torne explícitas as condições em que se dará a aludida reunião
pacífica.

7.

-

Políti-

TEXTO ATUAL:

"Art. 22 -

lÕ

garantido a todos o direito de acesso à

terra

urbana ou rural, para nela trabalhar e morar".
( ! J r - - - - - - - - - - - - - AutOR

Deoutado

HmlBRO

R"~lTOS

l!J SOBERANIA E DOS DIRE'I'TÓ'S·'Ei.oGÃRANT'hs DO HOMEM E DA

C

M!II

HER

TUTO/olVST,F1CA;io-----

PROPOSTA:

1=1:

Inclua-se o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único - A aqiri s çâo de amóv eI rural por estrangeiro, restrlta aos residentes no País, fica suje~ta às condições, II
mitações e demais eXlgincias previstas em lei."
í

-.

EMENDA MODIFICATIVA
JUSTIFI CAC.liO:

Modifique-se da Redação Final da Subcomissão da Nacionalidade. dà Soberania e das Relações Internacionais o Art 9'. que passa
ter a seguinte redação:

Na redação atual, "todos" abrange naClonais e estrangeiros.
convindo seja desde logo esclarecldo que estes últimos ficam SUJeitos às limitações prev~stas em lei.

"Art 9' - O português ê a língua nacional do Brasil
e são ~eus srmbolos a Bandeira. o Hino e
as Armas da República. vigorantes na data da pro.ulgação desta Constituição e ou
trós estabelecidos em lei."
JUS T I F I C A T I V A
r n r - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/.lUSTlfICAç;.e'

Gerações e mais gerações de brasileiros aprendera. e continuam aprendendo. e. todos os estabelecimentos de ensino
dissem~naQos
em nosso imenso territõrio. que os Símbolos Nacionais são a BaRdeira.
o Hino e as Armas da República.
Negar este fato seria uma decisão precipitada em relação
uma realidade que já está integrada ã formação do sentimento cívico
nosso povo.
Em consequência. julga-se não ser conveniente modificar
forma consagrada da enumeração e apresentação dos Sr.bolos
vigorantes nas Constituições anteriores e que já extrapolam os
tes de nossas fronteiras, tornando-~e mundial.ente conhecida.

EMENDA

..,

SUPRESSIVA

Suprima-se do Art. 28 da Redação Final da Subcomissão
dos
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, os § 19 e
29.
'J1J"STIFICATIVA

As disposições na forma proposta poderão acarretar sérios rj
tlexos negativos para a ordem pÚblica.

c:

l!J

lê]·

Deputado HOMERO SANTOS
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EMENDA MODIFICATIVA
----- - - - - - - - - - - - - - ...[ ).tat....s...r I C A ç i e - - - - - - - - - - - - - - - - .

Adicione-se. ã Redação Final da Subcomissão da ~acionalidade.
da Soberania e das Relações Internacionais. ao art 16' o número
IV.
que passa ter a seguinte redação.

Modifique-se da Redação Final da Subcomissão dos Direitos p~
íticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. o'S 6' do Art 1'. que pa!
5a a ter a seguinte redação:
"Art I'
S 6' - são srmbolos nacionais a Bandeira. o Hino e as
Armas da República. vigorantes na data da pro~

• I· ComIssio da SobeJwU e dos DIreItos e ~ do Homem e d111lW1w

094

JUlltinc:r.;al:l

mulgação desta Constituição e outros estabelecidos em lei."

A sugestão destina-se a ga~an:lr a:s ~rabaiha~o~~s ~ a \todos aqu!
l.s-que mantém vinculo e~prega:~c~~t a libe~da~e :~ ~articipar li-

JUS T I F I C A T I V A

vremente dos plel"cs

..

ele~~or~:s, te~

çoes de preparar a sua

Gerações e mais g~rações de brasileiros aprenderam e continuam aprendendo. ea todos os estabelecimentos de ensino disseminados '
.a nosso imenso território, que os Símbolos Nacionais são a Bandeira,
o Hino e as Aiaas da República.
Negar este fato seria uma decisão precipitada ea relação a
uaa realidade que já está integrada ã formação do sentimento cívico do
noSSO povo.
Ea consequência, julga-se não ser conveniente modificar
a
foraa consagrada da enuaeração e apresentação dos Símbolos Nacionais,
yigorantes nas Constituições anteriores e que já extrapolaa os
limites de nossas fronteiras, tornando-se mundialmente conhecida.

CGmo, áe

:g~a::a=e :~

conái -

c~~panha ele:~c~al.

. Visa-se com isto ampl~ar o espe~~~o da represen~a;ão polít1~o p~
~ue

ra que a representação aproxime-se da pluralida:e

marca a di,-

versidade da organização social, ch~'ando à vida pc11:ico um enorme contingente social que nao

pOS5U~

representaçã=

orgân~ca

em fal

ta não só de organização, mas principalmente de condições e liberdade de. expressão poI1t~ca.
O ônus que todos os empregadores p~ssam a arcar. tanto na inici~
tiva privada quanto no setor público, converte-se em dever c1vico+
a ser suportado como obrigação social. As férias concedidas ao tr~
balhador lhe per~tirá'organizar a campanha. sem preju1z0 da sua I
subsistência.

Deputada LÚCIA BRAGA
..,,---------

iDe outro lado, a estabilidade

lE]'

emprego, no caso de eleição,

'9ue

""===-=:....====e....::e:....:::d"'os"-'D"'i:.=r.:::e=-it"'o:::s'-'=e'--G~a~r~a~n~t~ia"'so....:=do~Homem==~e~d~a~"'-'~I:!h!ge

poderia inibir o exercic~o da cidadania), bem como d~ eleição

~po livre exercício do mandato em favor daqueles que representa.

r : : " I , - - - - - - - - - - - - - - - TtllTO/4l.oST.FICAÇic----------------,

Inclua-se onde couber:

fl~ILSO:l SOUZA

São direitos e garantias individuais:
Art.

~.

~stina-se a preservar o trabalhador das pressões do seu empregafPr e de poss1veis perseguições,pol1ticas em razão da candidatura
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A vida, como bem primordial do ser humano, sob todas as suas
formas, nos termos da ~ei.

•
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JUSTlFICAÇ/lO
o artigo 19 do anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberanla e das Relações Internacionais deve ter a seguinte redação:

A vida é o bem maior, direito primordial do ser humano e como
tal, deve ser resguardada e protegida.
Entendemos que a vida intra-uterina é uma vida independente de
quem a concebeu.
Ninguém terá, assim, ~ direito de interromper o nascimento de

Art.l~-O

Brasil rege-se-nas relações internacionais
pelos seguintes princípios:
I - defesa e promoção dos direitos humanos;
11 - condenação da tortura e de todas as formas de.discri
minação e de colonialisrnOj
111 - defesa da paz, repúdio à guerra, à competição armamentismo e ao terrorismo;
IV - apoio à conquista da independência nacional de todos
os povos, em obidiência aos princípios de autodeterminação e de respeito às minorias;
V - interc§mbio das conquistas tecnológicas, do patrimô_
nio cientifico e cultural da humanidade;
VI' - condenação ativa à guerra de agressão e de conquista;
VII - proibição, sob todas as formas, de propaganda de/guer
n;
-

um ser indefeso.

Porisso, entendemos que a Constituição não deverá explicitar
a vida intra-uterina como responsabilidade de quem a concebeu.
No entanto, a lei ordinár~a já penaliza como crime o aborto,
com as devidas exceções, razão pela qual propomos no artigo quedi~
põe sobre o direito à vida, as disposições legais já ·previstas.
O Código Penal já conceitua como crime o aborto diretamente
provocado, ressalvando as exceções: o aborto terapêutico e o aborto em casos de gravidez por estupro.
Nos casos de má formação do feto, será necessário uma
lei
ordinária que verha disciplinar essa exceção, a nosso ver, de rel~
vante importância.
Não será necessário, pois, penalizarmos o aborto na Constituição, se essa penalização já existe em lei ordinária.
Ao explicitarmos na Lei Maio; o direito à vida, sob todas as
suas formas, nos termos da lei, estaremos resguardando o . pleno
respeito à existência humana e ressalvando ão mesmo tempo as exce
ções já previstas em lei ordinária,

JEl'

---,
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O Candidatõ a qualquer cargo eletivo terá d:re~to a pelo
menos 60 (sessenta) dlas de férias no perio~c imedlata _
mente anterior à data das el~i9ões, não pod~n=~ s~r dd~i
tid~ em razão da sua filiaçã~ polltlco-~ar~:G&~~a, ego:
zara de estabilidade no empre&o enquan:o d~~ar o seu
dato.

man

VIII - apoio oficial e material à propaganda da Paz.
§ 12 - Sob pena de respon~abilidade, o. representantes do
Governo Brasileiro, nos organismos'internacionais a que
se réfere o presente artigo,defenderá sempre, ostensiva_
mente e sem concessões de qaulquer ordem, a prátIca
de
negociação pacífica, bem como a não ingerência de qualquer
naçlio nos assutnos internos de outra; .
•
~

22 _ A fabricação de material bélico convencional
é
permi~ida' apenas à União Federal ou a entidades em
que
o controle acionário seja exercido pelas Forças Armadas,
após aprovaçlio pelas duas Casa do Congresso.
§ 32 _ Fica vedada a produção e o uso de arma~ nucleares.
A pesquisa, aperfeiçoamento, produção. testes e instalaçlo de material nuclear só é permitido para fins paci~!
COS,

_
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§ 42 _ A venda ao exterior de material bélico convencio-

56 disposições constitucionais concretas e enérgicas el~

nal excedente das necessidades nacionais só será autorizada, observado os seguintes requisitos:
a) o comprador será governo de nações com as quais o Br~
sil ~antenha relações diplomáticas;
b). a venda será precedida de licença expressa do Presidente da República, ouvidas as Comissões de Segurança N~
cional e das Relações Exteriores de ambas as Casas
do
Congresso Nacional e o Estado-Maior das Forças Armadas;
c) a operaç~o conterá a cláusula de que o material bélico n~o será utilizado pelo estado comprador em guerra de
agress~O e de conquista, sob pena de sanções especificas
eficazes, incluídas no contrato.
§ 52 - Alei punirá, com as penas de crime de traição militar, os aytores de desvio clandestino de material bélico, ou portadores de licença de venda ou uso, em desaco~do com a norma constitucional.

Minar~o esses ônus injustos e catastróficos ao povo brasileiro e

à Humanidade.

Torna-se indispensável que as disposições antibélicas
devem ser apenas um orçametno da Constituição Federal.Ao co~
trário, para que essas prescrições sejam efetivas e atuantes na
ordem internacional, devem ser acompanhadas de outras determinações, que se ousa sugerir.
,
Ao Brasil não cabe o papel pacifista de braços cruzados,
como ostenta a Carta de 1969, repetindo preceitos que se origin~
ram no art. 34, inciso lI, da Constituição de 24 de fevereiro
de 1891.
{necessário repetlr o ~exto pacifista contido nos art.
79 e 153, 4 82 da Emenda Constitucional de 1969, porém estimular
os cidadãos e o governo a defenderem, na prática e ativamente
"a negociação direta, a arbitragem e outros meios pacíficos".
Com efeito, eta sempre foi a falha das Constituições anteriores.
Na Constituição de 24.2.1981, assim era determinado:
Art. 34 Compete privametivamente ao congresso Nacional:
11) autorizar o Governo a delarar guerra, se não tiver'
lugar ou malograr-se o recurso de arbitramento, e a fazer a paz".
Na Constituição de 1934:
• Art. 42 - O Brasil só declarará guerra se não couber '
ou malograr-se o recurso do arbitramento, e n~o se empenhará ja.ais e. guerra de conquista, direta ou indiretamente, por sí ou
ee aliança com outra nação.
n~o

JUSTlFICAÇI\O
Reproduz-se aqui o texto do art. 52 do Anteprojeto da C~
Afonso Arinos, acrescido de algumas proposições destinada~
8 complementá-lo e a torná-lo menos programático e mais realista
e impositivo. S~o sugestões sufragadas por várias entidades civis e religio~ e destinadas a tornar o Brasil um parceiro efic!
ente do repúdio universal à guerra que poderá destrulr definit~
vamente a vida neste planeta.
Não é necessário.alongar a evidente razão desses dispcs~
tivos. Se somos um povo pacifista e desejamos tornar efetiva essa índole nacional, consignada em todas as Cartas desde 1981, te
mos que dotar o pensamento político de instrumentos adequados
até aqui inexistentes.
EmbJra seja esta a diretriz constitucional brósi1eira,ce
algum tempo a esta parte, indústrias pacificas indispensáveis à
produç~o de bens que melhorariam
opadrão de vida do povo,
são
transformadas em indústrias de material bélico e os
produtores
dessa distorç~o jactam-se de ser o Brasil, agora, um dos maiores
produtores de armas do mundo. Setores em que essas fábricas pod!
riam produzir equipamentos necessários ao desenvolvimento das m~
nufaturas requeridas_para a elevaç~o do nível de vida do povo,na
saúde, na educaç~o, agricultura, aproveitamento de recursos naturias, automoç~o, etc., permanecem inativas ou com baixa rentabilidade e até transformadas em indústrias de armamentos para a
exportação.
Graças á isto, o comércio sinistro e geralemente clanmiss~o

destino e sujo de armas seme]a a morte e a miséria no Oriente M!
dio, na Amé~ica Central e equipa o ménstruoso comércio internacional de drogas, com a triste colaboraç~o ingênua do trabalhador brasileiro e em contradiç~o flagrante com as disposições
constitucionais vigentes.
Além disto, tais armamentos s~o utilizados contra nações
com as quais mant~mos relaçãoes diplomáticas e n~o está longe o
dia em que irão afetar a segurança intern9 pois justificam a pr!
tica
terrorismo nessas instações brasileiras, em represália
ao comportamento puramente mercantil e amorl de nossos governos.
N~o está igualmente longe o dia em que nações podero~~s'
como os Estados Unidos se considerem legitimados em intervir no
território-nacional para fazer cessar a produç~o de entorpecen-'
tes, reprimir a venda de armamentos a traficantes e defender se
us pOVOS desse comércio internacional hediondo que está envenenando a nova geração e apodrecendo a civilização con~emporânea.A
atitude do Governo dos EUA em real ação à Bolivia, e que se este~
derá à Colômbia e ao Peru, são uma advertência.
O terrorismo e o comércio internacional de drogas
hoje
dispõem de material bélico dotado d~ mais alto poder ofensivo
adquirido, inclusive, de fabricantes brasileiros, segundo inves
ti9aç~es procedidas oficialemtne nas nações vitimas por essa ter
rivel chagp social, prática que pode vir a acender centelhas P!
ra a hectombe nuclear.

"Art. 52 - Compete privativamente à

10

f'

Uni~o:

11- conceder ou negar passagem a forças estrangeiras pelo terrritório nacional.
111 - declarar guerra e fazer a paz.
Art. 40 - E da competência exclusiva do Poder Legislativo:
b) autorlzar o Presidente da República a declarar guerra,
nos termos do Art. 49, se não couber ou malo;rar-se o rEcurso do
arbitramento e a negociar a paz".
Na constituição de 1946:
Art. 49 - O Brasll só recorrerá à guerra se não
couber
ou malograr-se o recursos ao arbitramento ou aos meios pacificos
de solução do conflito, regulados por órgão internacional c_ segurança, de que participei e em caso algum se empenhará em guerra
de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com'
outro Estado".
E mesmo as Cartas outorgados de 1931, 1967, 1969 d!spõem
sobre a preservação da Paz e proíbem a propaganda de guerra, bem
como a guerra de conquista.
Mas pode-se num retrocesso histórico, que essas
normas
n~o produziram nenhuma influência internacional. A Ditadura
ch~
gou a invadir, com uma força militar, a República Dominicana, em
1965, para, juntamente com tropas norte-americanas, impedir
a
reintegração do presidente eleito, Juan Bosch, acusado de esque~
dista. ~, portanto, preciso completar as formulações pacificas'
Cosntituição, para que n~o permaneçam figuras de retórica e de '
efeito acadêmico.

Para is~o, esta proposição vem sugerir que o texto, onde
se reproduz a opção tradicional do direito brasileiro, seja enri
quecido com outras determinações. Estas dariam nova face ao nobre pensamento, retrato da índole fraterna de nosso povo.
TEXTO ATUAL DA CARTA DE 1969:
• Art. 72 - Os conlfitos internacionais deverão ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem e outros meios paci
ficos com ~ cooperação dos organismos internacionais de que
o
Brasil part~cipe.
§ 12 ~ vedada a guerra de conquista e n~o será tolerada
a propaganda de guerra".

096 • I· Conuio .. SobeI'IIIII e de» ~. QuE .L1 do a.- ••,...

sapropr~ados, sem prejuízo da trans:erência imediata da posse ao

Visto Que esta é a tradição do Direito Constitucional
brasileiro, o acolhimento da presente proposição será, a nosso '
ver, um dos pontos altos da nova Constituição Que'estamos redigindo.

poder desaprop~iante. justa indçnização, segundo critér10s

que

a lei estatele~er, em titulos especlais da dívida públi~a, ~om *
cláusula de atualiza,ão, negocláveis e resgatáveis, no prazo
a~os,

vinte

de

em parcelas anuais e sucessivas.
Justificacão

~VILSON SOUZA

A proposição pretende corrigir um indefensável privilégio *
nos tempos atuais de gravissima crise social provocada pelos de~

DA

níveis entre uma pequena parcela de proprietários e multidões de
.... :_;:l':.

r.T---------------Tt.·:t.~!

..,

assalariados que percebem uma das mais baixas remunerações

- o § 26 do art ( ••. ) do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
e Garantias individuais deverá ter a seguinte redaçãol

agrária, empreend1men~~ que interessam a estabilidade da pró--pria classe detentora dos bens imóve1s.

Não haverá pr1são CiV1I ~or dividas, sacvo nCE casos de
obrigação alimentar.

§ 26 -

Subordiná-las à prévia indenização em dinheiro como até

Co~S;i:~l;ãQ e~

cos da obra social-em tempo hábil, salvo se o poder desapropria~
vlgor, ben ==mc o art!

te ced~r a extorsões lmoralS que tal requislto estimula e ampli-

10 35 do ProJeto da Ccmlssào ?~~v:s;~:a d~ Estu=~s :cns:it~=lcna

ando o~ desniveis soc1ais.

18 perrnltem a p~lsão clvil ~a=b~~ e~ casos de vl01a;~c =e depési-

Na Alemanha, Espanha, Estadas Unidos, Inglaterra, Itália

to.

Japão,.México e Portugal, para citar apenas alguns, não é exigi-

:c~trat~al ~ecu~lá~ia, :u~a ~lO

o depósito resulta de relaça:

a-

qui, na maioria dos casos, importa em lmpedir os efeitos benéfi-

Just1f~ca;;ãc

o § 17 do artlgo 153 ca

do

mundo.
As desapropr1ações visam a promover obras sociais e reforma

lação deve sujei~ar o inadir.p:e~te ~ão scõ:nte as sançêes

:0

da a prévia indenização, mas~ justa 1nden1zação.

cir-

No Brasil em que a

qua~~l~icação

re1to civil a serem apuradas peles melOS norma15 de

das perdas e danos, bem como da possibrlidade da in:uDção

com~ul

.ória na devolução do bem depositado. O que não se pode adffi1tir é

propriedade

vem sendo ameaçada

juntâm~

te com a'vida nos assaltos à mão~armada cada vez mais frequentes

é tempo de ter classe de proprletários mais inteligentes e menos
egoistas.

a consagração constitucional da pena de prisão come sanção ao c~
primento de obrigação constitucional, sob pena de se consagrar um
an~ronismo no sistema juridico, em que pesem as considerações

+
....--

doutrinárias.

."'TOII

_

. t\íILSON SOUZA

A juridicização da prisão pela violação do depós1to, de cutro +

lado, permitiu a insti~ucionalização da prisão civil por diVidas,

já

que os legisladores da ditadura aproveitando-se da figura jur!
dica do depósito, e a serviço dos inte~esses financeiros e de gr~
pOS oligopólicos hegemônicos, passara~ a criar a figura do 6e;;s1
to como garantia em contratos de

finar.cia~ento,

como a alienaçào+

fiduciária, o penhor mercantil, a c;dul~' de crédito indus~~~a: ,
.tc •••• garantindo os credores nac

50

com os bens

ob~etos

do

f~

-

nanciamento, como também com o cor~o e a liberdade dJ devecjr,~~~
visível retrocesso ju~idico.
Para evitar-se estes abusos, é reco~endável a sup~essão da
aura da prisão civil em caso de viclação de depósito,
as

par~es

ao conjunto de normas do

..,..,-

di~eito

:1-

remetend~ ~

civil.
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lnciso XXIV do art ( •.. ) do anteprojeto da Subcomlssão dos
Direitos e Garant1as Indlviduals deve ter a seguinte redação:
- É asse&~~&=o o a:rel~O de prcprleda~~. subGrj:~ada a fun

çãc sO;lal.·

Parágra:o

~n:cc

-

~DS

cases

ce

TllTOIJ",U':A;Ã':!

_ r nc Lu rí

cesa~~~~rl~;&: p~r

necessldade cu

utilldate ;~b:~Cat cu po~ in~eresse sc:ial, é asseg~rada aos de-

no ant epr-o j e t o da '"

comissao o dispositivo aba i xo :

A violaç~o ou a protelaç~o dolosa do çumprimento de di.
reitos ou deveres contidos nesta Constituiç~o será punido
por
além de outras sa~ç~es consignadas em lei, com a perda do cargo'
ou fün.~o e inab:lit5~~: para exer~er outro, por cinco anos,qua~
do a inTração fer autorizada, ou diretamente executada per serv!
dor pú~lico, civil Ou militar.
Art~

Quando tratar-se de infrator de fora do serviço público,
será punicD com a interdiç~o do es~abeleC1mento comercial ou industrial de sua propriedade 'ou perda do emprego e inabilitaç~o '
para exercer outro, em igual atlvidade, pelo mesmo período
de
cinco ancs.
Paragráfo único - Quando a disposiç~o constitucional n~o
estiver expressamente condicionada a uma lei regulamentar para '
viger, o texto é auto-aplicável e o juiz guiar-se-á pelo principio de omissão da lei, no caso de insufioiênc~a de regulamenta-'
ção.

r ':.l.; ..: - - - - - - - - - - - - - - -

_ O

XXIV

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS
",.,.

JUSnFICAçllo
Procura-se, aqui. corrigir a insuficiência do
do Anteprojeto da Comisslo Afonso Arinos.

art. 10

~ presente dispositivo é ~ comprovaçpo da seriedade com'
que os constituintes estão redigindo a presente carta de direitos.
Se é para ser cumprida e todos se encotram imbuídos da vontade '
de efetivamente proporcionar à Nação instituiç~es duradouras de'
democracia e de justiça social, nlngui. terá dúvidas em dotar I

1

I . CoINuIo de Soberania e dos DIreItos e Garantias do Homem e daMWher

Constituição de instrumentos eficazes para assegurar a vigência
de suas prescrições.
Por outro lado, se os executores das normas da Constitui
ção juram cumprí-Ia, ou são obrigados a isto, pela natureza
da
vida em sociedade organizada e civilicada e dispõem-se,nao impo!
ta aos cidad~os que saAções tenham sido estabelecidas para torná-la viva.
De que serviu.à Nação cosntarem das cosntituiç5es baixadas durante o regime autoritário os postulados da Declaraçao Uni
versal dos Direitos do'Homem, se nela se incluíram sanções as transgressões e foram letra morta mais de vinte anos ?
Se assanções aqui proposta constassem da primeira consti
tuição, provavelamente ainda estariamos na vigência dela,
com
breves alterações e muitas conspirações de golpes de Estado e am
blções irreprimidas, peculatos, corrupção e montagem i~oral
de
fortunas, que geraram a atual explosiva desigualdade social, te
riam sido evitados.

cial em território nacional ou fora dele cidadãos
que estejam refugiados de paises que atentem contra os Direitos Fundamentais do Homem.
Justi ficati va
A emenda aditiva é cautelatória. Ao criar um beneficio te.
que se estribar na prudência para não levantar constrangimentos internacionais nem mesmo levantar possíveis abrigos a meliantes inter
nacionais.

tJ
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Inclua-se onde couber.
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Art2

Os Direitos e garantias constantes desta Cons
tituição tem

_

§ ~nico

-

_ o inciso XXXIV do art ( •.• ) do anteprojeto da subcomissão dos Direitos
e garantias individuais deve ter a seguinte redação

aplic~ção

imediata •

Na falta ou omissão da lei o juiz decidirá

o

caso de modo a atingir os fins da Norma Constitucional.

xfXIV- É inviolável o Sig110 da correspondênc1a e das comunic~
ções em geral, em quaisquer circunstâncias.

Justi ficativa

Justificação

Data vênia o Anteprojeto da nobre Comissão deixa alguns

O artigo proposto apresenta redação dest1nada.a preservar a
inviolabilidade da correspondência e das comunlcaçúes, como, al1
ás, consta da próprla Constitu1Ção autoritária de 1969. no arti:
go 153, § 9 2 •
Como bem esclarece o ilustre Osny Duarte Pereira, em Comen~
tários ao AnteproJeto da Comissão Afonso Arinos, 'Ali, não se au
toriza a violação do sigilo em nehhuma h1pótese. A permissão pa:
ra violar o slgilo, mesmo mediante au"orização'judiclal, para *
investigar cr i.me s , s agru.f ca porta aberta para abusos de ""itori
dades, sobretudo no interior, onde os Juizes são vitimas de pre~
sões de toda natureza. É preferivel dificultar a descoberta
d~
autoria de um crime, muitas vezes suposto, do que ensejar a prática abusiva de outoos e favorecer o autoritarismo, as perseguições e as violações da liberdade.
I
Os militares mostraram-se ma1S precavidos em sua Constl tuição de 1969. Sabem que o Serviço Nacional de Informação (SNI)
~ido dessa chave, poderá transformar suas vidas num inferno de
perseguições e chantagens.
I
As constituições dos paises socialistas não abriram essa*
oportunidade a seus serviços de segurança e, no Ocidente, onde *
ainda exista, há uma preocupação dos partidos democráticos
em
anular tão ~erigoso privilégio.'

vácuos que será coberto acredito pelo nobre Relator da Comissão
Temática.
O caso do presente artigo é um exemplo. O ideal é

que

não só os direitos e garantias tenham aplicação imediata,

mas

todo e qualquer texto.

í

f:

ST~LIO

Deputado

l§"

DIAS

r.-,---------

100399-2

P'LUAIUO/CQMIUio/IUICO•• u i c - - - - - - - - - - ,

COO1isslio da Soberania e dos Direi tos e Garantias do Homem e da totJ
Tr;xTo/"uSTIFlc.r;io _ _-'.r"'=-~-"/f'__

lher.

,
.. Aditiva"

Incluir onde couber.
§

r! Deputado ST~LIO DIAS

O Brasil , mediante tratado, poderá admitir a múl-

tipla nacionalidade com qualquer país de seu interes
se.
Justi ficativa
" Aditiva"

Titulo IV

Incluida no texto da Comissão Afonso Arinos , esta
pas

~isposiçõe~

Transitórias

matéria é pertinente e prospectiva. Se antecipa ao que

outros

países adotam ou venham a adotar , com a prudência de

aceitar

mediante tratados. Não há como desconhecer a
- § Unico -

Ficam excluidos deste beneficio aqueles que estejam envolvidos em ilicito penal , civil ou comer-

matéria.

importãnci~

desta
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(: Deputado SIELIO PIAS
, . . , , - - - - - - - - - ..U ...JMO/collllt.io/lWaCO....l o - - -

Justi ficativa

100400-0

---,

Esta é a contribuíç1io do Movimento Brasil informática

'--~~~~~~~~~~~.s:....!i!~~!L!!!U:!!~~~:w~-==!c:.-------------TIl:cTO/,lUaTl,.M:AÇio----'--""'--~

....,

" Aditiva"

que participaram a Sociedade Brasileira de Computação , Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência , Federaçlio Nacional dos Engenheiros , Associaç!lo nacional dos Profissionais de

Incluir § no Art2. 14.

Processamento tie Dados e Associaç!lo Brasileira da Industria de
Art2 14 •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•.••••••

Computadores e Periféricos.
E como subscrevemos.

s
§

Aos portugueses com residência permanente no pais,
s~

havendo reciprôcidade em favor de brasileiros"

Constituinte Irma R. Passoni

atribui dos os direitos aos brasileiros natos , sa!
vo o de acesso a Presidência e Vice-Presidência da

comí ssão

)1_1

da sobera~i~...~"~~:';lc;~~ÃOG--a-r-.-d-o-H-o-m-e-m-e-M-u-l-h-e'"

L.....:::::::.::.:;:::..:.::::.....:::::....:::::..:.::..:.:.:.:::.::.....:...::..:..=---

---I

100402-6

República.
Justificativa
Nlio há como negar esta conquista por reciprocidade
aos portugueses

Uma Constituiçlio que ostenta uma !fngua

sa no seu texto a uma cultura impressa através dos atos
pelos tempos tem que registrar este desejo que é

,

,

expre~

gestos

a um só tempo

de brasileiros e portugueses.

~ Deputado

lê]

SIELIO DIAS

....,~---------"LtllUlO/cCllIIlllÃo/auteOllUtllo - - - - - - - - - - - ,

I-A
Dê-se aos quatro primeiros artigos da Constituiçlio a seguinte redaçlio:
Art. 12 _ Iodo poder emana do povo e em seu nome, proveito e com
sua participaç!lo deve ser exercido. A organizaçlio de poderes tem por fim assegurar, a todos, condições de vida
digna e feliz.
Aet. 22 - A soberania popular se exerce pelo SUfrágio político e a
participação de povo nas funç1\es públicas, com a garantia
dos direitos e liberdades fundamentais.
Art. 32 _ O território e os bens nacionais são inalienáveis.
Art. 42 - O Estado brasileiro submete-se, unicamente, à jurisdiçl!io
de seus próprios juizes e tribunais, e à arbitragem e jurisdiçlio de autoridades internacionais reconhecidas pelos
direitos da gente •

100401..8

jus t i f i c a t i v a

~.......=i.2.ss"'!I"'o"_"da"'-'S"'obe="'r,.an"'i"'a"_'=e'_"do"'s"_'=D::i"'re"'i:.;t:::o:::s'_e"_'G:::a::;r.;::an:.:.t::;i:;:a:::s_d::;o:....;.Homem==;.,.;eó--"d"a.,""-.J=-.~

"

....._TIUO/,lUITI'''4ÇiO

=O-.....<-<-

...,

_ O uso da informática será limitado no sentido de garantir a pr!

Os objetivos dos artigos acima alinhados são avançar no
rumo de uma definiçl!io clara da democracia e numa conceituação precisa da soberania nacional.

vacidade do cídaoão e o pleno exercIcio de seus direitos.
12

_ Nenlun câdadão pode ser obrigado a fornecer dados quanto às suas
conv.ícções

filosóficas ou políticas.

_ O uso das Inf'ormações só é admitido para os fins exclusivos para
os quais foi solicitada ou cedida vedando-se interconexão de arquivos.
_ Iodos os cidadãos têm direito de acesso às referências e

r . - r - - - - - - - - - - - - - - - TlXTO/.lUSTIPlUçio .......- - - info~

ções•a seu respeito contido em banco de dados controlados

por

entidades públicas ou par~!culares , podendo exigir a reti ficaç1lo
de dados com sua atualizaç!lo e supress!lo dos incorretos mediante
procedimento judicial sigiloso.
_ Dar-se-á" habeas data" ao legítilOO interessado para assegurar
os direitos tutelados no artigo anterior.
_ Fica vedada a atribuíç!lo de un rúnero nacional mico ao círíadão,

-"===.L--,

l-C
Acrescente-se onde couber:
Art. :

A propriedade, subordinada à obrigação social; no caso
de desapropriação por interesse social, é assegurada
aos desapropriados a indenizaçl!io paga em títulos da dívida pública; é assegurado o direito de herança, vedada
a incidência de qualquer tributo, custas ou emolumentos
relativos ao bem espólio que sirva de moradia ao côn juge sobrevivente ou a herdeiros.

_ Fica asseçoraoo o acesso de todos os cídadãos às fontes primárias
e à metodologia de tratlM1lel'1to dos dados de que díspõe o Estado
relativos ao conhecimento da realidade social , econOmica e terr!

I

torial do País •
Art2

•

- Os danos decorrentes da infraç1io dos artigos acima geram responsabilidade civil , penal e administrativa.

JUS T I F I C A T I V A
Este dispositivo pretende dar eficácia ao texto constitucional, rompendo assim com a triste tradição ornamental das consti tuiqJes brasileiras.
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Deputado NELSON SEIXAS

EMENDA

ADITIVA

EMENDA ADITIVA

Aditar trecho ao Capítulo XV, na parte relativa à Comi~
são da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,
passando o seu texto a ter a seguinte redação:

Colocar parágrafo onde couber, no art.XXxIV, da romi~
são da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,
subcomlssão I-c, renumerando-se os demais.

"XV - o privilégio temporário para a utilização e comer
cialização do invento; assegurar-se-á, igualmente,
a
propriedade de marcas de indústria, de comércio e dese!
viços, das expressões e sinais de propaganda, e a excl~
sividade do uso do nome comercial, nos termos da lei
as patentes consideradas prioritárias para o desenvolvi
mento científico e tecnológico do Pais receberão proteção especial, na forma da lei; o registro de patentes ou
marcas estrangeiras sujeita-se a seu uso efetivo,
no
prazo que a lei determinar, sob pena de caducidade; são
isentas de tributos as entidades se. fins lucrativos de
dicadas ao ensino, habilitação, reabilitação e trata.e~
to de pessoas portadoras de deficiência, beM tOMO as d!
dicadas a pesquisa relacionadas à melhoria das condiç~es
de existência dessas pessoas."

"§
- A responsabilidade penal das pessoas portadoras
de deficiencia mental será determinada em função
de
sua idade mental."

JUST IFICAÇAD
A pessoa portadora de deficiencia mental é muitas
V!
zes levada a praticar atos criminosos por individuas normais
de
inteligencia, e por sua condição mental frequentemente é preso,e~
quanto o autor intelectual permanece em liberdade.
~ por reconhecer suas limitações, que se faz necess~i8
a inclusão deste item.
Sala das Comissões,

JUSTlF1CAÇAD

Deputado NELSON SEIXAS

Os diretores de entidades sem fins lucrativos, além de
um trabalho gratuito ~ue ~am à nação, para cuidar de ~pessoa d!
ficiente, têm atualmente que prover os meios de subsistencia das
mesmos, e ainda arranjar recursos para pagar os tributos que re
caem sôbre a obra. Justo é portanto, que a obra fique isenta de
tributos, pois presta relevantes serviços à comunidade.
Sala das Comissões,
Deputado NELSON SEIXAS

EMENDA MODIFICATIVA
Modificar o texto do item xxx do art ....•
da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da
Mulher, Subcomissão l-c, passando seu texto ter a seguinte redação:
T(lltO / . : J l . i 5 1 ' l r l l : ' ç Ã o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Dê-se nova redação ao § 15 do inciso XXXIV do art.
1" do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias IndividUais:
t1Art. 12

XXXIV -

"XXX - o amparo ao idoso, à criança e à pessoa portad,!!
ra de deficiência, a lei definirá meios que promovam a
completa integração na comunidade mediante
programas
especiais e gratuitos de habllltação,reabilitação, ed~
cação, profissionalização e possibilidade de acesso a
edificios e logradouros pdblicos."

..•..••.•.•••••••••..••...•..•....••

§ 15. A lei assegurará ao cidadão o direito
de defesa e a defender-se."

JUSTIFICACJíO

. A presente emenda não somente assegura ao cidadão
itampla defee:a em qualquer processo, com tod.os os meios e

O termo deficiente precisa, como
nas ou
tras comissões, de uma melhor abrangência,definindo os tipos de
ficlênc!as.
Por outro lado existem um número
muito
grande de pessoas que necessitam ser reabilitados em função de aei
dentes, etc, que não podem ser excluidos do texto da lei ..

recur-

ainda torna expl!cito e garante-lhe odireito de ele próprio defender-se.
sos a ela inerentes", nos termos do anteprojeto, como

JUSTIFICAÇIlO

Sala das Comissões,
Deputado

Amv1.

NELSON SEIXAS
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EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão da Naci~
nalidade, da Soberania e das Relaçãos Internacionais, o seguinte artigo que receberá o número 23:

Acrescentar no inciso 111, da Comissão da Soberania e
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, subcomissão I-c
passando o seu texto ter a seguinte redação:

"Art...

"111 - a igualdade perante a lei; será punida
como
dí scr ímí.naçãoj ní q
guem será prejudicado ou privilegiado em razão de ra
ça, sexo, cor, estado civil, idade, trabalho rural ou
urbano, credo religioso, convicção política ou filos~
fica, deficiência física, .ental e sensorial e
qual
quer particularidade ou condição social; ser' assegurado ao deficiente pleno direito ~ loco.oçlo, com ~
taç!o de vias públicas, .eios de transporte e arquit!
tura nos edifícios de frequencia pública, be. como ~
cesso aos .eios de co.unicaç!o de .assa aos deficientes st:;nsoriais (cegos e surdos)."

~rime 'inafiançável' qualquer tipo de

JUSTlFICAÇIlO

O Anteprojeto de Constituição mostra claramente'
a natureza não belicosa da nossa sociedade. Assim sendó,
nada
mais apropriado do que referendarmos um tratado ~nternacional '
que tem por objetivo evitar a disseminação das armas nucleares.
E, também, importante lembrar que o Brasil
já
perdeu, até agora, milhões de d6lares e ajuda de fundos perdi dos americanos simplesmente por não ser signatário do Tratado •
de Não Proliferação das Armas Nucleares.

JUSTlFICAÇIlO
A igualdade do cidadão só existe quando há possibilinecessidade
de se adequar as vias públicas e edifícios, bem como os meios de
transporte coletivos para que o deficiente, principalmente,o fi
sico, tenha plena condiç~ de se locomover.
Por igual princípio, a TV deve trazer legendas
em
programas de interesse comum para benefício dos surdos; em brai
le, para uso dos cegos, devem ser feitas publicações de uso g~
ral, além de outras medidas.
Sala das Comissões,

O Brasil assinará o Tratado de Não Proliferação'
das Armas Nucleares".
O artigo 23 do Anteprojeto de Constituição pass~
rá a ter ~ número 24.

dade de acesso aos bens da comunidade. Para isso há

Deputado NELSON SEIXAS

tJ HELIO COSTA
,.-

1'1.tNA"IO/cOMlssi.ol.uacOllullio----------

C:COMIS. DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
r:"l---------------

Substituir no Anteprojeto da Subcomissão dos Direi
tos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, o inciso IV do
Artigo 31, pelo seguinte dispositivo:
"Art. ..

tJHELIO COSTA

11-1

----------,J,

m

"L.lIIAI'llO/cOMISsio/suaco.lsaio.,-,

r=COMIS. DA SDB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

r=---

100409-3"

Acesso amplo aos atos e documentos do governo
e
das entidades controladas pelo poder público, rela
tivos à questão dos int~resses coletivos".

JUSTlFI CAÇIlO

T[Il'TO/JU5T1FIC ...Ç~O---------------_,

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão dos Direi
tos e Garantias Individuais, o seguinte dispositivo:

".Art ••.

TUTOIJuSTIFII:açio---------------,

Uma nação civilizada não pode ter, exceto nos ,casos de segurança nacional, o sigilo perpétuo dos atos de seus dirigentes e autoridades. Passado o mandato ou o exercício de
fun
Ção o povo deve ter acesso aos documentos oficiais para assegurar
o caráter e idoneidade aos servidores públicos.

Nenhuma pessoa, no territ6rio nacional, poderá
ser submetida a tratamento injusto e cruel".

JUSTlFICAÇIlO

f!J HELIO
Este dispositivo constitucional asseguraria um
tratamento digno a todos e, especialmente, às mulheres e crianças' vítimas de brutalidade no lar; aos presos éomuns e
políticos; aos indefesos; aos pobres; aos negros; às minorias, de modo'
geral; e seria uma salvaguarda contra a pena de morte que, por si
s6, é um tratamento injusto e cruel.

tJ COM I S.

11-1

COSTA

DA SOB. E b~~ ..~'i/~Q:"~Q/~;~~"·;O-H-O-M-E-M-E-D-A-M-U-L-H-E-R-]

. . .- - - -

TElitTotoluSTIFICAÇio

100412-3

,

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais, no seguinte dispositivo:
"Art. •.

Toda pessoa de mãe ou pai desconhecido poderá fazer'
constar em sua certidão de nascimento, como mãe ou

I . Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias doHomeme daMulher

•

101

Uma sociedade que se prop~e a ser moderna como o Brasil pode e deve adotar os dois princípios como condiç~es básicos de nacionalidade evitando, assim, a discriminação que surge com a condição "quando a serviço do BraSll", especificada'
na lei vigente.

pai, qualquer homem ou mulher que, em documento
la
vrado em cartório, concorde em assumir esta
condição.
Parágrafo Onico: A Lei complementar regulamentará a matérla.

JUSTIFICAÇ1lO

Um dispositlVO desta natureza acabaria com o drama '
da mãe solteira e com o estigma social imposto àqueles que tem especificada em suas certid~es de nascimento a filiação "desconheci-

tJ HI:LlO

J~

COSTA

-------J~
~

dali.

TEXTOIJ\JSTlFI:AÇic----------------,

Inclua-se no Anteprojeto óa Subcomissão dos DireiArtigo
tos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias,
40, o seguinte dispositivo:

tJ HI:LlO

COSTA

~

e= COMIS.
=

O consumidor terá garantida a qualidade dos bens
adquiridos, dos serviços contratados, a fiscalização dos preços e a veracidade da propaganda em
todos os meios de divulgação.

I'LIN.IIII0/COM1Uio/IUICOIlIUi.o----------

DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
T[XTO/"UST1FICA~io---------------__,

Substitua-se no Título 11, na parte relativa do Di
reito à Nacionalidade, da Subcomissão da Nacionalidade, da Sober~
niá e das Relaç~es Internacionais, o(s) seguinte(s)
dispositivo(s):
"Art. ••

São brasileiros:

I -

natos:
os nascidos em território nacional, embora de pais
estrangeiros.
os nascidos fora do território nacional, de pai ou
mãe brasileiros.

a)b)II-

c)-

Parágrafo único: A Lei determinará as medidas punitivas aos
infratores.
JUSTIFICAÇAO

O consumidor, objetivo de toda transação comercial, tem de ter resguardado o seu direito de obter, mediante
pagamento, um produto de qualidade comprovada e só pode ser
submetido, pelos meios de divulgação eletrônicos ou não, as
propagandas que representam, fielmente, as virtudes ou qualidades dos produtos anunciados.

naturalizados, pela form~ que a lei estabelecer:
os que por outro modo, adquirirem a n5cionalidad~.

§ 12 - São privativos de brasileiro nato os cargos
de Presidente da República, Vice-Presidente da República e de Pri
meiro Ministro.
§ 2E - Aos estrangeiros originários de países
de
língua portuguesa com residência permanente no País, se houver re
ciprocidade em favor de brasileiros, são atribuídos os direitos'
inerentes ao brasileiro nato, salvo o de acesso à Presidência da
Repúblicà, a Vice-Presidência da República e do Cargo de Primeiro
Ministro.

[J HELIO

COSTA

~_--------

I"LUIA/IIlc;/COUISlio!aulcollla.ÃO---

---,

COMIS. DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
" " - - - - - - - - - - - - - - - TUTO!olU5TlI"ICaçÃO------

~
~

"Art ... Perderá a nacionalidade o brasileiro que:
I
11 -

por naturalização voluntária adquirir outra nacionalidade, salvo as exceç~es definidas em lei;
em virtude de sentença, tiver cancelada a naturaliza ção por exercer atividade contrária ao interesse nacio
na!.

"Art ..• O Brasil, mediante tratado, poderá admitir a múltipla'
nacionalidade com qualquer país de seu interesse.
Parágrafo Onico: Na hipótese do artigo anterior, a lei
disporá sobre a manutenção da nacionalidade brâsileira.
JUSTIFItAÇIlO
A grande maioria dos países democráticos, adere a dois
princípios na questão da nacionalidade.
I - Jus Soli, ou direito ao Solo, que é o princípio se
gundo o qual a pessoa tem a nacionalidade do país onde nasce.
11- Jus Sanguinis, direito de sangue, que é o princí pio que reconhece como nacional a pessoa nascida de pais naci~
nais.

Incluir no Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos P~
líticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, no Artigo 37 a palavra "INAFIANÇAVEIS" da seguinte maneira:
"Art. .•

Os crimes contra a economia popular, contra a ecolo _
gia, contra a Administração Pública e de abuso ou de~
vio de poder são INAFIANÇAVEIS e imprescritíveis".

JUSTIFICAÇAO

Lamentavelmente, nosso país tem uma tradiçãO de corrupção no serviço público que atinge todos os níveis. só um disp~
sitivo constitucional, como este, será capaz de conter os que ain
da utilizam o bem público para o seu próprio benefício.

_
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JUSTIFICAÇAO

100416-6

o

O{

O voto é um direito e não um dever. Uma sociedade
democrática não pode obrigar os seus cidadãos a exercer um
direito.

rz

Incluir no Título I, na parte relativa da Soberania e
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, o seguinte dispositivo; da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais:
"Art ...

Todos tem direito à vida, à integridade física e mental e a procura da felicidade".

tJ

JUSTIFICAÇAO

Cc!nsti t.u i nt.e JOl'í.o MENEZES

. . , - - - - - - - - - - 'L.I:M&"IO/COIllIUio/.u'COIllI'IÃO

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS

básicas de uma existência digna e produtiva, as propostas dest~ dispositivo são, por sí mesmas, perfeitamen
te justificáveis no texto constitucional. Entretanto, é importante
'estabelecer o princípio da procura da felicidade que tem para cada
cidadão uma interpretação diferente. O que propomos é que seja re~
peitado o desejo de ser feliz de uma pessoa desde que ela respeite
as normas da sociedade em que vive.
Cond~ções

__ _ _ _ _ -----,1

~IRElTOS

E GARANTIAS DO

I -lftft~l·~l I
'"-"9

~

MEM E DA MULH R
Dê-se ao ítem II do AnteprOJeto da Subcomissão dos D~rei
tos e Garant~as Ind~vidua~s a seguinte redação:
" II - a

c~dadan~a;

são assegurados iguais direitos e de-

veres aos homens e mulheres, no Estado, na família, no trabalho

e

nas atividades polít~cas, econômicas, soc~ais e culturais: são gratuitos todos os atos necessár~os ao exercício da cidadania, incluídos os reg~stros c~vís;"

r

JUSTIFICATIVA

HELIO COSTA

A redação

p~oposta

para o ítem

~ntenta

retkrar do texto a

sua parte final.
A permkssibilkdade ali contkda em nada contribuiria
r:'T----------------Tl:lI:TO/JUITI',CAÇÃO--

para

_

o exercíc10 da c1dadan1a.
Aos olhos do cidadão comum lhe

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais, o seguinte dispositivo:

dar~a

a falsa

~lusão

de

~

ticipação nas dec~sões do Estado.
A partkcipação, que se pretende, efetiva do ckdadão na vi
da política do País, é alcançada, isto sim, pelo trabalho profícuo,
construtivo e partkcipativo.

Art...
E crime a coação sexual da mulher e do homem, no âm
bito de seu trabalho, por superior de qualquer nível.

JUSTIFICAÇAO

ca

~ão

E constante o abuso e a coação sexual no trabalho.
Devemos criar leis capazes de acabar com esta práticomum em nossa sociedade.

[J

Senador Constituinte JOJ\O ME-r;-·E-Z-E-S-----------]

r;-r----------
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COMISSJ\O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS'DO

I

==

~"T'~

CJJ'6~J

Dê-se ao ítem I, do anteprojeto da Subcomissão dos Direi

tJ

tos e Garantkas Ind~viduaks a seguinte redação:

HELIO COSTA
"I - a vida, na forma da lei:"
I'LC""'UO/CCll/SSÃO/'U.COMI.,.ic-----------

CDMIS. DA SOB. E DDS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
r:'T

TCXTOf,JUITIF/CAÇÃO

,

JUSTIFICATIVA

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, no Capítulo dos Direitos Políticos, o seguinte dispositivo:

O voto é livre, universal, direto e secreto e todo cidadão,maior de 16 anos, exceto os que cum
prem pena de prisão, terá este direito.

Entendemos que a redação proposta atende
melhor ao ~ntuito do artigo, vez que, garantida a vida, traz im-/
plícito a proibição de se tirá-la.

I
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Const1tuinte JOÃO MENEZES
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'COMISSXO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

~
~

tJ

10 mantida a instituição do júri, com a organização
que lhe der a lei, assegurado o sigilo das votaçôes, a plenitude da defesa do réu e a soberania dos ve
red1tos, com os recursos previstos em lei, a ele comp~
tindo o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o
meio ambiente e a administração pública."

"§

17

JUS T I F I C A ç Ã O

Art. 10 .0 Supremo Tr1bunal Federal compor-se-á
de
onze juizes, nomeados pelo Pres1dente da República dentre c1da
dãos com ma1S de 35 anos e menos de 65 anos de idade , de notável
saber jurid1co e reputação 111bada
§ 19 • A nomeação dos juizes dependerá de aprovação
da ma10ria dos membros do Senado Federal.
§ 29 • O Presidente do Supremo Tribunal Federal será eleito entre seus membros • terá mandato de d01s anos e será
inelegivel
JUSTIFICATIVA

c1dos pela corte.J,f-

~

Dê-se ao § 17 do artigo 1 9 , relativo aos direitos e Garantias Individuais, do anteprojeto aprovado pela Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais, a seguinte redação:

que possa ter o mesmo efeito contrár10 aos direitos enumera-

tituclonais, se podem ser, corno sempre foram, tradlClonalrnente exeE

100423-9

.

~---------------- Tt:XTO/~UITlfICAÇio---

dos no 1nC1SO anterior •

Convém explicitar que ao Supremo Tr1bunal Federal
caberá a garantia dos d1re1tos polit1cos enunciados no capitulo. Para 1SS0 não se impõe criar um Tribunal de Garantias Con~

---------~-I

tJL'_C.:.O:..,.M.:..~S..:.O_B_
• .:.D=--I:..,.R:..,.._E_G.:.A...:R.:.._D_O_H_O_ME_M_E_D_A_M_U_L_HE_R

Dê-se aos arc i ços 99 e 109 , do anteprojeto da subconrs
são dos Direitos e Garant1as Indiv1dua1s a seguinte ~edação
Art. 09 • Ao Supremo Tr1bunal Federal compete a garantia dos dire1tos de cidadan1a const1tuc10nalmente assegurados, es~
cialmente quanto
I - a ação direta de inconst1tuc10nalidade de texto
ou ato normat1vo que inv1abilize ou obstaculize o pleno exercic10
dos dire1tos fundamenta1s da pessoa humana, indiv1dual ou colet1vamente cons1derada
11 - a ação d1reta de 1nconstituc10na11dade por om1~
são

'I-I

Constituinte VASCO AL\'ES
I'l.lIllAIIIC/COWlllio/IUICOMIUi.o
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A ampliação da soberania do Tribunal Popular do Júri, se
traduz em aumento da participação da sociedade na justiça, servindo para democratizar o Poder Judiciário. Os crimes contra a econ~
mia popular, o meio ambiente e a Administração Pública dizem respeito, diretamente, a todos os cidadãos, razão pela qual devem ser
julgados pelo Júri.

tJ Const1tuinte VASCO ALVES
[.1
. .'_C_0_M_._S_0_B_E_R_._E_D_I_R_._·_E_··_G_AA_

/ c_
c_:'_"_~c_Ó_·""_H_'O_ME_"_~_-_-E_-_-D_-_A~~MU~~L~HE~~R~~~~~~~~~~I

11-1
100424-7

r . 1 r - - - - - - - - - - - - - - - - TlXTO/.lUSTlfICAÇio---

..,

Dê-se ao § 59 do anteprojeto aprovado pela Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais. a seguinte redação:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado
por
habeas corpus ou por habeas data, seja qual for a aut~
ridade responsável pela ilegalidade ou abuso d~poder.
admitindo-se que as associações civis e entidades
de
classe, legitimamente, em defesa de interesse próprio
ou de seus filiados, proponham mandado de segurança."
"§ 59

(:J

Constituinte VASCO ALVES '"'"
..L.~N..." lo/eo..,ss.io/.u.CO.,SSio

~

_

p0COM. DA SOBER, E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
~-_-_--_-_ _-----n.J.Tnf,lI,\ST\f"le..

~
~

çio----------------_,

Dê-se ao § 1 9 do artigo único do anteprojeto aprovado p~
la Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, a seguinte re
dação:

JUS T I F I C A ç Ã O
O Mandado de Segurança, como ação Const1tucional desti
na-se a defesa contra ato lesivo de direito subjetivo, provindo'
de autoridade no exerC1C10 de suas funções, ou a pretexto de
exercê-las. A legitimidade que agora se estende às associações ci
vis e en~idades de classe visa a ampliar a possibilidade do exe~
cício desse direito constitucional.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legi
tima para propor ação visando prevenir, anular ou
reparar atos lesivos ao patrimônio público ou de entidades de que participe o Estado, e para defender o equilíbrio ecológico, a preservação da natureza, a integr1dade
amb1ental e qua1squer outros direitos ou interesses col~
tivos ou d1fusos e a segurança pública, podendo a
ação
ser proposta contra autoridade pública, ou contra
pessoas privadas. O Estado, caso o proponente seja vencido
"§

19

arcará com as custas e despesas proces~uais."

~

~ Constituinte VASCO ALVES

~----------

JUS T I F I C A

ç ÃO

Esta emenda tem o objetivo de deixar explícito na Consti
tuição o direito cívico fundamental do cidadão de propor ação con-tra os atos ilegiais ou abusivos de administradores, permitindo-o ~
gir judicialmente em defesa da coisa pública.

AUTOII

.. l.~NA .. lo./CONISlio/.u.CO.I. .i o - - - - -

~

COM, DA SOBER. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

~
~

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, o seguinte

§

19

,

renumerand~

-se os subseqUentes,

ri vedado o exercício do controle de inadimplência dos negócios privados, excetuando-se as pa~
tes diretamente envolvidas."

"§ 1 9

104
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JUS T I F I C A ç Ã

o

"sendo vedada qualquer tipo de censura à imprensa. i li
teratura, às artes e a discriminação política ou ideológica a quem divulgar idéias. obras de arte. temas clenti
ficos ou informações gerais pelos meios de
comunlcação
existentes."

~s situações vexatórias a que são submetidos os
cidadãos brasileiros que necessitam recorrer ao crédito são hoje expressas inclusive pela publicação de editais em jornais de grande
circulação e também pelos Serviços de Proteção ao Crédito'que in
viabilizam ~ vida econômico-financeira de inúmeras pessoas. incl~
sive daquelas que regularifam sua situação de pendência em algum
estabelecimento. Esta emenda não exclui o direito líquido e ce!
to de cobrança e execução de débitos. mas limita os abusos atual
mente verificados.

[!J

JUS T I F I C A ç Ã O
~ justo não seja admitida censura nos casos acima referi
dos, inserindo-se esse direito no texto da nova Constituição,
do
modo mais preciso possível.

C~nsti tuinte VASCO ALVES

, . . , , - - - - - - - - - - .I,.Ui"IO/COWISSio/.l,JI,ÇOMISSio--------------,

[:J Consti tuinte

COM. SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
1':"I----------------Tt:JlTO/~uSTI"t.t.Çi.O----------------,

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcom~ssão
Dos Direitos e Garantias Individuais o seguinte § 15, renumerando-se
os subseqUentes:
"§ 15 -

VASCO ALVES

r . - r - - - - - - - - - - 'L.UAAIO/ÇcUllIIÃo/llolaeolllllsaio------------,
• COM. SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

=

l

TuTotolu'TI,.ICAÇiO

Acrescente-se ao artigo único do anteprojeto aprovado pe
la Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. o seguinte item IX. renumerando-se os subseqtientes:

~

assegurado a todos o acesso aos foros e tr!
bunais, na defesa de seus direitos e interes-

ses."

poderão
"IX - Os bancos de dados particulares somente
manter cadastros com registros pessoais, quando
previamente autorizado pelo interessado, sendo defeso o
fornecimento de tais dados a terceiros."

JUS T I F I C A C Ã O
Para a efetiva democratização das oportunidades, é essencial que se possibilite aos cidadãos o acesso ã justiça.

l:

JUS T I F I C A ç Ã O
A garantia à privacidade impõe-se seja preservada,
de
forma a impossibilitar. a qualquer organismo ou instituição. a utilização de dados pessoais do individuo contra a sua pessoa.
Todos
os que postulam pela implantação de regras democráticas
condenam,
de maneira unânime. a utilização de dados pessoais e a
existência
de bancos de dados para tal fim.

Constituinte VASCO ALVES

=
COM.
=

PI.IUlMO/r:oanasiD/IUKoIlUUio------------,

SOBERANIA E DOS DIRo. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
TuTO/olUnl'ICIoÇÃO

,

Acrescente-se ao anteprojeto aprovação Dela Subcomissão dos Direitos e Garantias ~ndividuais, o seguinte § 69, renum~
rando-se os subseq~entes:
"§ 69 As Associações civis e entidades de classe
terão legitimidade para, em defesa de int~
resse próprio e de seus filiados, propor mandado de

r:

la

Constituinte VASCO ALVES

.I.IM~lUo/eo"I.liO/.uacOIU"io-----------1

...
f?_C_O_M_I_S_._S_O_B_._ _E__D_OS_ _D_I_R_._E_GA
__R_.__
D_O_H_O_ME
__
M_E__D_A__
MU_L_HE
__R_~.

=
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TUTO/olUITI'leAçio

segurança."
JUSTIFICAC~O

associações
A legitimidade cue agora se estende a
possibil~dade do exerci
civis e entidades de classe visa a ampliar a

1

0'0- de "<01'" 00.''''00'00.1-

Acrescente-se ao artigo 1., relativo aos direitos e garantias individuais, do anteprojeto aprovado por esta Subcomissão. o
seguinte item XXV, renumerando-se os subseqtientes:
"XXV - a posse, pelos favelados. dos terrenos que
ocupam, até seu assentamento definitivo, ressalvadas
as áreas públicas de uso comum. em benefício da comunid~

JUS T I F I C A ç Ã O
~

AUTO"

Const~tuinte

VASCO ALVES

)~

COMISSÃO DA SOBER. E DOS DIR. E GAR-.--D-O--HO-M-E-M--E--DA--M-U-'LHER

~

Acrescente-se ao final do item X do artigo único do ante
projeto aprovado pela Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. a seguinte expressão.

g dever dos Poderes constituídos garantir o direito
de
moradia a todos os brasile~ros, mas. o que temos assistido, é just~
mente a inversão de valores. com os governantes assumindo o
lado
dos poderosos, em detrimento de milhares de famílias. Cumpre, por
tanto, uma definição na própria Constituição desse direito dos fav~
lados, ressalvando apenas as áreas públicas de uso comum, em benefi
cio do conjunto da comunidade.

,

I - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
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~

Constituinte VASCO ALVES

1iJ----------- I'l,.tJllA"IO/c;ONISsio/.u'COMIUio
[- COM. SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA "!ULHER
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JUS T I F

•
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CAç ÃO

A participaç~o popular é quem legitIma a atuação de qual
quer agente dos poderes públicos, e deve ser estImulada de
forma
permanente, acentuando a necessIdade de atuação das comunidades na
solução de seus problemas.

-,

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais,
na
parte relativa as Relações Internacionais, o seguinte artigo 24, r~
numerando-se os subseqüentes:
A particlpação do Brasil no mercado intern~
cional de armamentos deverá ser desestimul~
da, sendo proibida a aplicação de recursos pUblicos na
indústria béllca de exportação."

"Art. 24

tJ

, Comissão da Soberania ·~·'l:tô's''i'lm~í?~S'°e·ill.ral'ltias do Homem e da

~
~

1':"1---------------- TUTO/JUSTI,.I~.lÇi.O-----------------,

JUS T I F I C A ç Á O

"Art. - Instltuir impostos sobte a renda e proventos de

O estímulo que a produção de armas em qualquer país r~
pl~senta para o fomento de guerras, representa uma prát1ca conden~
vel, que envergonha a índole pacífica de nossa população e signlf~
Ca uma participação efetiva na morte de tantos inocentes. A produção de armamentos no Brasil deve se voltar exclusivamente para aba~'
tecer as Forças Armadas em sua missão de defesa do Pais, no caso de
agressão

Senador RACHID SALDANHA DERZI

oualquer natureza, salvo os rend~mentos dos membros das

Forças

Armadas e do Poder Judiciáro."
JUSTIFICACÃO
A questão do tratamento tributárIo nos rend~mentos dos
membros das Forças Armadas e do Poder Judic~árIo, apesar de rolê~~ca

ext~a.

preC1sa ser encarada.

A importáncia das Forças Armadas e do Poder JudIciário
para a manutenção de ordem dernocrátlca confer~u, em ~

passado

recente, um tratamento dlferenciado aos rendimentos dos seus roem
bros '!U" não pode ser retirado agora, sob pena de uma perda sal;
rial estimada entre 35 e 50%, ~njustiflcável e impossível de ser

l!J

r . T - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTOIJ1.IS TI ' ICAÇÃO-

absorvida em uw período de inflação acelerada cowo o aue

~
~
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Cumpre salientar, ainda, aue os ID1litares e os maqistr~
dos são os únlCOS funcl0nárl0s do qoverno que não pode~ acumular

funções estando, por ~~ver do oficio, obricrados a um contrato de
exclusividade com a União, Que Justificaria o previlégio que ora
propomos.

-,

Acrescente-se ao artigo único do anteprojeto aprovado pe
la Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, o seguinte item 111, renumerando-se os subseqUentes.

tJ

"UI - a igualdade entre homens e mulheres, no acesso ã
instrução e ã formação profissional, no trabalho,
na carreira militar, na política, na sociedade, na fam!lia, na ordem econômica e na cultura. H

CONSTITUINTE

ULDtJRICO PINTO

JUS T I F I C A ç Ã O
IlIlpa:e a obrIgatorIedade
dos as brasIleiros oarores de
clusIve ml1i tares , outorgando
de 18 anos o dIreIto de serem
vo 85 exceções legais.

Poder-se-ia pensar que a igualdade sugerida se constitui
num retroc;Sso, ~o que se refere a alguns aspectos da
propOSlçao,
porém, os pronunciamentos das lideranças políticas'femininas
nOS
últimos anos reforçam os argumentos da igualdade que a ConstituIÇão
deve consagrar.

do voto 8 t~
16 anos, inaos maIores
eleitos, sàl
-

Inclua-se no lexto constitucional, na parte reservada aos Direitos Polllicos, o seguinte po~tulado:
-Art ••• O alistamento e o voto são obrigatórios pa
r8 todos os brasileiros maiores de 16 anos, independentemen:
te de sexo ou Qualificação e hierarquia mIlitar, salvo os ca
50S previstos em lei e sanc cnaccs por sentenças
JudiCIài;
trànsl tas em Julgado.
í

t: Constituinte VASCO ALVES
(íJ

"l.a ....

~o/cO

"UTOII

..1SSÃof.uaeoall.. io
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TI:XTO/.lUSTI'ICAÇÁO

..,

Acrescente-se o seguinte art. 4 9 , ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e das Relações In
ternacionais, renumerando-se os subseqUentes:
"Art. 49

O poder popular é expressão da soberania nacio
naI e se exercerá de forma permanente por

das as formas de organização do povo, sem qualquer
dência dos poderes públieos-.-~'-

todepe~

v~v~

mos.

I lQ Os maiores de 18 encs , civis ou Iflilitares, po
eletivos,
excetuando-se as hipóteses de inelegibilidade previstas nesta ConstituIção.

derão ser eleitos para quaisquer cargos públicos

5 2R lei cOlflplelflentar derInirá os modos de exercício do voto pelos lndios, anal fabctos e deficientes.
';USTInCAç~O

Numa sociedade plural COJrlO a nossa I um regime verdldeiramente ceemc r é t Ico nãc pode excluir do p rcces ec pc Lf t I
có os Jndlos, os ana Lrobat os , os milItares sem exceç~o. os d;
UcJentes f!slcos, nem os maiores de 16 anos, homens e rnulhi
res que contribuem com o seu t
para a
da riqueza e da cul tura nec reoar s ,
r

eb a

Ibc

c

r

Laç

ão
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{l/

Ot

k,"

til

ri Inc~ua-se,

Derlne a rndeIe pile! f1st. i! de-ecrátlca do Estado de Direito e do I

Jnclu.... se no anteprojeto de tellCto cuns t I tuclonal ~ I
"I parte relativa aos Principias rundarDentals~ o seguinte di.!,
Positiva:

JUSTlF1CACRO

-Alt. ~·•• o Est..do e O povo brasileirbs regl:!ll\-se elO
sua, relaçOes r ec Ipr cc as COIflO no plano interna!10nal pelos se
Qullltes princípios. ctJjalnfritll;lêncla Icarretarf ao infrator I
as penas (lo crilft!: dI:! re5Ponsabllidade, nos terlflos aa lei:
1 - defesa e nrceccão dos df r e I tos ttueanc s ,
11 - cOlflbate il. tartul.a e a loda$ as foreas ee d!sII:;J.1nar;lo e de colonlalismoj
I
111- eere ae dA paz, repúdIo Ja guerr:-, 11 cOlfipetlç:lio
ar•• lI\enUsta t= ao tl!rrorls~o e prolblçlo da prr.', pagand. beli-/
cJsta;
IY - prolblçlo de fabrica, Irlll8zenageltl e transporte pejo território brasileiro de ar"'as de I!xterl\'linio e", "'as~a
• quaisquer er ee r e t c s b~l1cas A (lssio nuclear, bombas. de ne.!:!,
tr61'110 Ou Irl'fIIS b.u:t.trlalógicas e quImi.:tlis, enf1~, todos os
enQenho5 ee rreos proser i tl1S pelas CanvençOes d~ neeecea, De",
COIIiIO aqueies baseados nos novos pr!nclpios di fIsicl;
ca~ércla

ce

EMEI/TA
.Ll.lt• • responslbIlidade civil I
do .penado It~ a órbita dos direitos .11. .nt'cJ.os dos seus d.p~ndentes..

n.do. A ahrl('lllçlo de rep.rar o dano e Q perdiJltento dt bens pad!.
rio ser JudicIalmente decretadoS I executados contra os suees5,!!
res do autor da delIto, até o 11"'lt. da valor do patrill'l6nl0 I
t.ransferido e de seus frutos, respeitados, todavil, e. quais- I
quer clrcunstAncIas. os direitos alllf1enttlires dos dependent.es /ri!I,!
nDteS, inclusive direitos de nasclturo.-

povo bra$11elros.

pralblçla d.

onde couber

DI:

{I

TUT414UITI'tcAClo----

Inclua-se no antept'DJeto de texto c:onstttuelo- I
"'1, na p.rt.e rel.Uva aos Oireitos e Car.nU." o s*oulnte tU.!
pasitlva:
_-Art •••• Nenhu",. pena passar' da pessoa do cence-

EHEI/IA

~
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_ _ _ _ _ _ _,

Inclua-se, onde couber, pela relevância da matéria e sua indi
cutfvel pertinência o conteúdo dos itens IV e V da emenda-proposta abaixo ementada, textualizada,e exaustivamente justificada:

V

JI_I

tJCON5TITUINTE ULOURICO PINTO

A proteç.a ee s _eno1"es é dever da Estada e de tg

di a cOllunldade. O I!'stiOla& da ctl.dnosldade 010 pode .tingir os
dependentes ao ponto de prlv'-los "as ee res indispensáveis" I
sua sobrevlvfnc.1a. E. tais casos, o Estado e a cc_unld.lde deveM
.ssullir o ônus da habili taçlo desses ••mores • vida sacial pro-

dutlv_.

Somente a inserçao da nor.a no texto constitucional oferecerá garantia suficiente da sua eficácia jurfdico-social. O "fétiche" da Constituição I
ainda exerce um certo poder .ágico especialmente 50bre as .entalidades jurídicas congruentes.

qualquer ... ter!ol b!

l1tu;
VI - apolo Ls conquIstas da lndcpend~ncla nacIonal
todos a:; povo~, CfII Dtledi~ncia 10$ prlnc!pios de autctJetar_1nl;lo .. de respeita 's 'dnorlus;
Yll- lntercal5lbia dls conquista, tec:no16glcas. do P!.
trl.anl0 clentlt1ca _ cultural di humanidade.

de

f!J

JUSTlnCAçAO

DA SOB. E DOS DIREITO

Os principias constItucionl15 devell ser auta-execut'veJs • congruentes .rn lua (ar••• conteúdo. Hla basta con-/
s1gnar o post.ul,do ainda que elfl rOf"'. lapidar. E preciso adotar prece! tos agudos e sançftes adequadas.
.
Se_ a lnstrucentlllif;l_de comJnatóril, a nol' •• S. e5-

EHEHTA
Crio a IIlnistlrla Pública Haclan_l, o Colt!i:gl0 Nacional de
Procuradores e o Instituto de Pesquises e z s cu-

Uolo.
l colaçl0, o cOlllentárIo pertinente de Osn)' lluarte /
"ereJ"., in ·COflstituint~~ anteprojeto da CU"'15510 Afonso Ar,!

tu::as", plig.

]

CONSTITUINTE ULOURICO PINTO

cios da Hlnrot'ria Pública, • den,,';
suas atribuiçOe:s e pr.rr~g~tivas.

a.

2' •

• IrlLellllbradlMos apenas que nao balsta a UM Estado ser
pragfl... t1c.~.nte pacifista. O Brasil te~ slda pacifista .~ I
quase lodc~ os textos cens t Ltuc cna í s , ee sec nos elaborados /
pallll Ditadura, e'll 1967 • elll 196!i, o q~e nlo l_pediu de,
e.1
"'5~ enviar, sob pressio dos Estados Unidos, u"" força eepecllanít li lt República DOlftinícanl, para, jtmtMll\ente CQ'" troPas
nDrte~."'erlcanCi.~1 i.pedir li reintegraçAo do Dresldel1te eleito,
.)...10 BiJ5Ch. acusado de lItesquerdlsta·.
Tor"a-5e, nteessárl0 completar 15 rorlftulaçOes pacifistas pari que nlo aJf!l;'*ant::ç.l'ft figuras df: retótlc:a e de efei-

Inclua-se no anteprojeto de eext.c constl tucional,
na parte relativa ~ ORGANIZACAo DOS PODERES, as
.e~ulntes
dispositivos:
-Art ••• O Ministério Públlco' NaciQnal, lnstitulc;lo
autônoma e Independente, indlspensiih-el li soberania da runçãc
jorlsdIclonal, é O 6rg:lo do Estado Incumbido de promov~r
e
fiscalhar o cumpr!fT'el)to da Constltuiçao e da lei, e 11 d~re
sa dos direItos, int.el'esses, prerrogativas, liberdades e garantias constitucionais.
.
S 112 _ 5:io princípIos Institucionai~ do HinIstériCl
Público a unidade, a indivisibilidade e a IMependêncla tun-

í

to .~.deiMieo.
O Co"selho Brasileiro de Defesa da Paz (Condeplz) I
enviau sugestt5es • COllissla Afonso Arinos, efill piIlrte acolhidas
no antepftljl!:tO. flio jil!' cCinslgnou, entretanto, o crJ•• de respaflU,bl11dade.plfi os que ",lollrel'll as disposlç15es
tunCla"'entiS' CSa pat I! respeilo lIútUD aos asunto$ internos de cada poVii. H... rai dlsclplln.da nesse ite~ a r.brl"a • cadrcla internacIonal de lfillterlal bjl1co, ",,'diante nor",a, e)lpllcitls, I
••bar_ oerilh. O Df,sH veM Sé illc:orpor.ndO • corriaa atlllalle!l
tls~. e Muntcte""" óllçOe') _",tQõlS, U"'.:5 çontra . ' Qutrai, beM
COfflO OfUP'OS clandeOjtlnas intern.c:ionlls de produçlo e co.'r..
elo de lItntorpe:cent.'. Se," Utn freIa c:ofl$t1.tucionll er1c:az, I
.,tar' longe D cu. tt.. que o tflrrorlsftlQ existente 110 /
Orlent. lIódla s. '~Plle .0 t.rrltórla brasil.lro, e~ repus!
11. a .ste c:al1lercl0 clandestino
'Suja de arlfla, que se dase!!.
volve .nJ",.dD por ilJguns gener •.h d.s nassas 'orç.~ ArMadi1lS'.
Ne. haver' cornD llflpedlr I lntroltlisslá seqlttI'hant.e. acurfida
na Bolívia, pelos Estados Unido,. pari deter I P.roduçlo t! o
cOJlllfrc.1o ,j~ côca,(nlll ~u., AwnicildQ5 com It*.5 clandc:,tLoas,1

clonaL

S 2A _ O HlnlsU:rl0 Público goza'riá de lIutonom1õl a.f!
elnlstrat1vi e financeira, com dotaclo orçarnentiflfla própIJa,
Inualrnente proposta ao Congresso «AcIonaI na época e pelo m.f!.
do prevIstas em leI.

"*0

*

erltSc*.~ 8S'5U'itlldo~.ltl.n1.'C,

tlll'ilUilífl no Bt*$11. Q

•

J

Art •••• O MlnlsUrlo Pública ca~pre.nde:
I _ o Hln1st6rl0 Público Superior, que oficioilrá p!.
".nte o Supremo Tribunal de Justiça, os Superiores TribunaIs
Regionais de Justiça, a Tribunal federal d. Cantos. as Tribunais federais de Justiça dos Estados,
JJ~ o UJ.nlst:~J'lD Público CivIl, que
desell'lp.ohar'
suas funcOes Junto IIs varas cIveis e cDmerciili5, ""ras de f,!
~llla e sucesso.>, Teglstrps públicas, v.ras trlbutárl.s e,
t;mbdml' JuJzados cOlnunJt'rlos de pequenas clusas;
1lI- O Hlnls.t~ria PúbHii a ~~11hn~h""''''''nEJ1ftnclá
rlD, que exercer' suas atrlbutSOe-s"tr ~~:rDgãtlvl$ nat;, lIu~
ras crJm..lnaJs e de execuçOe$ penaJs, lexe~r:endQ, concamJtall
temente, a funçlo de corregedQria dos pte$!dlos e~ todo ~
território nac:.1onal,
IV - V tUnJstér!o Publico AgrarJo, que fum;lof/.à~
1" nDS dlssldlos de natureza JusagrarlsLl, drslocandD-$e I
_ ~ os relll~es do canrlaô. rundUrlos;

('t,
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v -o MInistério Público do Tr aba Ibu , "Que será I
lotado nas varas trabalhistas e acldentárias e prevldencl!.
rias;
VI- O MinistérIo Públlco Elei toral, cujas fun- /
çl:ses se r ão pre enctu'cas no âmbLt o da Justiça Eleitoral.
Art ••• O Ministério Público será chefiado pelol
Colégio Nacional de Procuradores, compostos por cinco membros eleitos pelos seus pares em todo o país. juízes dos /
Tribunais Supe r ro r e s e conselheiros f ede r a r s da Ordem dos
Advogados do ar as j , em sufrágio direto e un.i ve r aa I e escrutínio secretor para um mandato co Le q r a I de cinco anos,/
í

somente podendo concorrer às eleições aqueles procuradores
com, pelo menos I dez anos de exercício na função e cujos I
nomes sejam previamente homologados pelo Congresso Nacio-I
nal.
partSgrafo unico- O Colégio Nacional de Procurado
r e s elegerá, também por escrutínio secreto, dentre os seu;
eembr o s , o Procurador-Geral da República Que nr e s t o r â
os
trabalhos do colegiado.
Art •••• Incumbe ec Coléglo Nacional de Procuradores:
1- exercer a df r eç ãc superior do Ministério PúblIco e a sune rvf s ão da defesa judicial das autarquias federais li cargo de seus procuradores:
11- presidir as ees sees do Instituto de PesQul-1
sas e Estudos do Ministério Público e sunerv s Iuna r as
I
suas DtJvid~des curriculares, inclusive cursos de habita ../
ç ão de
p r ocur cco r e s e cursos de e spec Iat aaçno e recicla-I
gem funcionais e pr onoc Iona s r
111- cne r cr o MinIstério Público em suas múltiplas atividades c em todos os seus níveis:
í

í

í

í

í

IV- coordenâr e supervision~:..~p,21E!:)j"*::-~~-NTE
Polícia JudIciária em todo o território nDC1~.,alj I
v- representar para a cecj ar eçêo de consti tu-I
cionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normat,!
vo federal ou estadual j
VI- representar, nos casos definidos em lei co,!!!
plementar, para a Int erpre t aç ão de Le I ou ato normativo rI:.
deral i
VII-representar para -rrns de Int e rvenção federlll nos Estados ou Territórios, nos termos desta Constitu,!

5 10_ A r epres ent eçêo , ti que alude o Incf so
V
deste artIgo, será encamInhada pelo Procurador-Geral da R.!:.
públIca, sem prejulzo do seu par!cer contrário. Quando fu~
damentalmente a solicI tar:
11) o Presidente da República ou o Presldente do
Conselho de Ministros;
b) as Mesas do Senado da República ou da Cême r a
dos Deputados ou um quar t c dos membros de qua Lque r das cac) o ücverneccr , a Mesa da Assembléia Legislat,!
va ou um quarto dos seus eemb r c s t
d) o Conselho federal da Ordem dos AdvogQdos do
Brasil por delIberação tomada por doi.s terços dos seus me,!!!
bros.
§ 2S2- Aplica-se às representaçOes previstas nos
inciso, VI e VI I deste Zlrtlgo o dj spos t c na al!nea a do PA
rl1grafo ant e r ror
Art •••• Sfto runçõe s institucionais privativas
do MinIstério Público. na âr ea de atuação de cada um dos I
seus órgllos:

•

1- Independência funcional, sem ,Prejuízo da !!
nidade e da indivisibilidade da instituiç:oõo
11- AS seguIntes garantias:
a) vitaliciedade, não podendo perder o cargo
senao em virtude de sentença judiciárIa;
b)
inamobllidade, salvo motivo de interesse I
público relevante, mediante r enre sent aç ãc do Procurador Ceral, ouvido o. coleg~ado competente; ressalvado àque l e o
poder de-desIgnar os membros do Ministério Público sob a
sua chefia para runçõe s específicas e temporárias fora do
local de sua Lct.ação i
c)
irredutibilidade de vencimentos e paridade
com os dos órg:los judiciários correspondentes. esta, Qua~
do exercido o cargo em regime de cedt ceç ãc exclusiva:
d) promoções voluntárias, por antiguidade
e
por merecimento, condicionadas a apr-ovação em curso espe-

cíficOi
e) aposcnt aco r í a eonoo.l sõr í a aos setenta anos
de ldDde ou por invéll1dez comprovada. e facult<tUva, anõ s
'trinta anos de se rv.í ço públ1co, em todos os CDSOS com pr~

ventos integrais, r ea jus t ado s , na G"81118l':Oíl~~~?19&.\hr,:;,
Que majorada a r eeune r açêc da atividade.
Art •••• Os membros do Hinistério Público da
Un1:1o Lnq r e s s a r ãc nos cargos Iniciais das respectivas cal.
reiras mediante concurso público de provas e títulos.
após apr ovaçãc em curso de dois. anos no Instituto de Pesquisas e estudos do Hinistlfrio Público.
Art •••• ~ vedado ao membro do Hlnist~rio Públ.1co, sob pena de perda do cargo:
f- exercer Qualquer outra e t ívfeace públlca,
salvo uma únIca funç:lo de magistério, cargo ou funç1;ao em
eoof s sâo , Quando autorizados pelo Procurador-Cera!, na
rorma da lei;
11- receber, _ Qualquer tempo e sob

qualquer

pretexto, percentagens ou custos nos processos em Que af!
cie;
111- exercer cargo de direç:Io de partido polI
tlco ou sociedade político-doutrinária, ressalvado o seu
direito a filiar-se como c Ldadão ri Qualquer partido ou en
tidade político-partidári~.

JU5TIF"ICAÇAo

A reforma do Hinlstc!rl0 Público, como,
de I
resto, de todo o Poder Judiciário, Iepõe-cs e li consciência
const1tuciona1Jsta sob t r Ip Ldce aspecto: social, pol!tico e jurídico. Sob o crivo social, por imperativo de Justiça para r eab.í â Lt ação do próprio Poder Jud~ciário perante a massa dos oe sncasuf ccs , humilhados e ofendidos, despojados até do próorio sentimento de esperança : os inju~
tlçados, e sno Lí dadus até da própria identidade pelo cap I ...
tallsmo selvagem. O relatório do Prof. Hl!:lio Jaguaribe r,!

trata o quadr o e
_ ;'8 mJlhDes de pessoas em estado de mIsérIa;

_ SOX da popu l aç ão dl!tém 13" da renda nae o..
í

cJonal;
_ promover a ação penal pública;
11- promover a ação civil pública. nos termos I
lei,para a nr ot.eçâc do patrimônio público e social, dos i!!,
teresses enrusos e coletivos, dos cj re i tcs indisponíveis e
das situações jurídicos de interesse geral ou para coibir
abuso de autor idade ou do poder econômico:
IIl- exercer a suoervj snc da investigaçDo crim,!
nal no Juízo de Ins t ruç ãoj

_ 01% da populaçao IR~US rIca - 13% d.·.renda nacional. isto E, tanto quanto os:SO lIlals pobres da popula-

çUo do pais;
_ 65 crianças por mil lIorrem antes de um ano;
_ ~OO.OOO crianças ec r r e r am de fome em 198.5;
__ p~pulaç:l.o sgr!cola cresce a taxas sucer tc- ~ __..---

res

â

2,5" ao ano;
..: nos últimos dez anos, taxa de emprego rural ..

zero;
IV- intervir em qualquer proces.s~t. !J0~ :í~'S,.eti'~/'iJENTi::
previstos em lei t ou quando entender eximT"1'r11~resseiS~'
blico ou social relevante.
§ 1P_ Para o desempenho de suas funções t

pode
O MinistériO Público r eqo í s r t a r da autoridade competente
a instauraç§o de inquéritos necessários às ações públicas
Que lhe Incumbem, avocando-os para suprir omas s ãc , ou para snuraçãc de abuso de autoridade, além de outros casos
que a lei especificar.
§2P- A Jegitimaç1ao do Hinisterio Pút1lico ~ para
a ação civil pública prevista neste artigo nao, impede
a
de terceiro, nas mesmas hipóteses, segundo dIspuser a lei.
S"'S2- 11 representação judicial da Uni:lo cabe a
seu MinIstério Público em tod,! o territórIo nacional.
Art •••• Lei complementar, de iniciativa do I
Presidente da República ou de um quinto dos congressistas,
organizará o Ministério Público dos Estados, do Distrito
Frderal e dos Terr!t6rios. assegurando aos seus lI1embros : •

_ .15 mI1hOes Iligrariilm para as peri ferias das I

cidades.
Pelo prisma pol!tlco, o Ministério Público pode, num pa Ls de dimensOes continentais como o nosso, ass,!!
lIit O papel saneador do Ombudsman dos países escandinavos.
A sua Independência e autonomia, financeira e funcional.
dia-lhe- o enba samerrtc material necessário ao desempenho I
da .SUB_ grandiosa t'unção , O Instituto de Pesquisas e Estudos fornecer-Ihe-á seguramente o instrumental ideológico
1 ingente tarefa ..
Sob o ~ngulo jurídico, não somente as ciências
e técnicas juridicas e efíns ser:lo enriquecidas e aprimoradas na práxis de 6rg:lo t:l:o ágil e er:1ciente, como seguramente novos institutos processuais e procedimentais se1':10 gestados na proitica judicI'rla democrática.
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seu paí.s; dos nascidos fora do território nacional, de pai brasileiro ou mãe br..ê.
sileira, desdp que qualquer deles esteja a serviço do Brasil; dos nascidos no e~

~---~----AUT'"---------l I := I
Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

trangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, embora não estr-jam estes a serdo Brasil, desde que registrados em repartição brasileira competente no ex-

.

v~ço

terior ou, não registrados, venham a estabelecer domicílio residencial no Brasil antes de atingirem a maioridade caso em que, atingida esta, deverão, dentro
de Quatro anos, optar pela nacionalidade brasileira; e dos naturalizados brasileiros ou a estes equíparados.

/:.0 anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Di
reitos Coletivos e Garantias (1-6):

Parágrafo l3nico - Lei complementar disporá sobre a nacionali
dade, forma de adquiri-la, mantê-la ou incorrer em sua perda, bem como sobre a ~
quíparação e a IfUltinacionalidade.

Dê-se aos artigos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,
42 e 43, a seguinte redação:
"~rt.-

SEÇAO II - 00 TERRITORIO

22 - São direitos e deveres colet ivos :

a) ao trabalho, e o dever de trabalhar, salvo em caso de incapacidade em razão de doença, idade ou invalidez;

Art. 12 - O território brasileiro é o espaço físico - po!.

ção de terras, águas interiores, plataforma submarina, mar territorial e espaço

b) ã propriedade privada e a sua transmissão em vida ou por
morte, e o dever da responsabilidade social, nos termos definidos em lei comple -

aéreo - Que o povo brasf.Ieí ro ocupa, ria forma definida pela lei federal
tratados e convenções:" -

e

nos

mentar;
c) ã segurança social e o dever da responsabilidade de

to-

dos, pessoas naturais ou Jurídicas, pela segurança da Pãtria, nos termos de
complementar;

lei

JUSTIFICATIVA
A emenda visa, em primeiro lugar, estabelecer um
ado lógico à matéria de competência da Subcomissão I-a.

d) ã proteção da saúde e o dever de a defender e promover;
e)

enunci-

A designação da Subcomissão "Da nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais" já' esclarece QUe, se a soberania é lJT1

ã habitação digna, e o dever de fazê-la o abrigo e o lar;

atri-

buto do povo à base do território; antes de contemplá-la, pois, é imperativo
por antes sobre a Nacionalidade e o Território.

f) a um ambiente de vida himana sadro e ecologicamente equilibrado e o dever de o proteger;

di~

Em segundo lugar, a proposição busca dar à redação forma
su::inta. Daí reduzir-se a dois artigos e um parágrafo matéria Que o anteprojeto'
dispõe em sete artigos e. um parágrafo.

g) ã proteção ã famíli a, e o dever de fazê-la apta ao respe.:!.

to da sociedade e ã proteção do Estado;
h) ã maternidade e ã paternidade e o dever de fazê-los res -

Para tanto, a par de uma redação mais sucinta, optou-se '
por deferir à lei complementar os aspectos adjetivos do temê como a IfUltinaciofl.§.
lidade e a equiparação.

ponsãveis;
il ao desenvolvimento integral da infância e da adolescência
e o dever da família, do Estado e da comunidade de propriciã-lo
equi tati vamente;
j) ã plena formação da juventude e o dever da familla, do Estado e da comunidade de, sem privilegios, proporcionã-la;

l).ã segurança dos idosos e o dever de, pelo exemplo, particip!
rem do esforço pelo aperfeiçoamento da vida comonítâr-ia".
JUSTIFICATIVA
A emenda inspira-se no que dispõe sobre a materia a Cons tf tut ção de Portuga 1.

/

AUTO.---------,J
C Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER
REIS
.
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Ao anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e
das Relações Internacionais (LA):
Dê-se ao Título 111 a denominação de Capítulo

~

•

"UTOR

-'

e substitua -

-se os artigos 17, 18, 19, 20,21, 22 e 23 pelo seguinte:

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

"CAPITULO
DAS RELAÇDES INTERNACIONAIS
Art.

- No convfvi o com os denais povos e nações, o Brasil

Ao anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania
e das Relações Internacionais (I-a). O "Capítulo II - Da Nacionalidade - passa a

buscarã, atravês de negociações diretas, artn traqens e outros meios pac'íficos, com
a cooperação dos organismos internacionais de que par-tí cipe , a defesa da Justiça

ter lJT1a "SEÇAO I - 00 POVO BRASILEIRO" e uma "SEÇAO II - 00 TERRITORIO", dando-

e a promoção da Paz."

se lJT1a nova redação ao art. 11 do anteprojeto e incluindo-se o art. 12,
forme segue, renunerando-se os demais.

conJUSTIFICATIVA

"CAPlTLLO II
O anteprojeto cuida da materia em sete artigos. A emenda pro -

DA NACIONALIDADE
SEÇAO I - 00 POVO BRASILEIRO
Art. 11 - O povo brasileiro, com a colaboração dos

estran-

geiros radicados no país, compõe-se dos homens e mulheres nascidos em território
nacional, embora de pais estrangeiros, desde QUe estes não estejam a serviço de

põe, num esforço de síntese, dispor sobre a materia num único artlgo. De
outra
parte, as referenclas a resoluções da ONU e da OEA são imprõprias e aleatõnas.
Quem poderã assegurar que elas não sejalJl alteradas e, ate mesmo, revogadas?

/
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l

TUTO/olUlTlfICAÇÃO

-,

Ao anteprojeto da Subcomissân da Naclo,la1ldade, da Soberania
e das Relações Intemactonais (I-a): inclua-se:

Ao Anteprojeto da subcomssão dos Direitos e Garantias Indivi
duais. (I-C):

"TITULO I

Acrescente-se mars o seguinte parãgrafo:

DA P1iTRIA

"§ - Nenhum tributo serã instituido, aumentado, reajustado ou
atualizado monetariamente sem que a lei o estabeleça e a lei
orJ;a!J1~ntãrl a autorize sua cobrança."

CAPITULO I
DISPOSIÇ1\O PRELIMINAR

JUSTIFICATIVA
Art. 1Q - A Pãtria é a comunhão dos sentimentos, legados, aspirações e realizações que, na base do territõrio nacional, o oovo brasileiro desenvolve, com o objetivo de, promovendo o bem de todos e de cada um, cumpr-t r livre,
solidãria e soberanamente seu destino".

A emenda visa assegurar uma ~arantia mdi vi dual da maror tmportâncre e protajer um direito que vem sendo ferido sistematicamente.

JUSTIFICATIVA
A emenda visa at,ribuir ao texto vestibular da tcns tt tui ção um
senti do cf vi co. _
Povo e Nação de carãter plural i sta , quanto aos aspectos étnicos, culturais, ambientais, sociais e econômicos, o Brasil hã de merecer que sua
Constituição contemple uma clara noção de Pãtria, tantas e tão poderosas são, no
mundo atual, as forças capazes de comprometer a sua umdade e a sua integridade.

,..,.,-

"OTOII.---------------,

~
~

De outro lado, a Constituição deve consi derar sua função dí dâ

tica.

Ao AnteprOJeto da Subcomissão dos Di reitos e Garanti as Indiv,i
duais. (I-C):

Esses são os objetl vos da emenda.

Acrescente-se mais o seguinte parãgrafo:
"§ - A sucessão de bens de estrangei ros situados em

1":"I

-;-

"UTOJt

territõrio nacional serã regulada pela lei brasileira, em beneficio
do cônjuge ou dos filhos bras i let ros, sempre que lhes não seja mars favorãve1 a lei pessoal do "de cujus"."

-,

ANTONIO CARLOS KONDER REIS

JUSTIFICATIVA
Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos ?,i
reitos Coletivos e Garantias (I~B):

Nonna tradicional no Direito Constitucional Post tí vo 'do Pais,
não hã porque exclui-la nova constí tuição.

Dé-se aos artigos 11 e 12 do Capitulo "Dos Direitos Políticos" a seguinte redação:
"Art: 11 - E: direito de todo brasileiro 11 participação
processo políti co através do voto.

no

§ lQ - São eleitores os brasileiros que, ã data da eleição,

,.-------------AUTOJt-------------Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

contem 17 anos ou mais, alistados na fonna da lei.
§ 2Q - O alistamento é obrigatõrio, o voto é facultativo, pa
ra os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei comp1eme!l
tar.
§ 3Q - Lei complementar disporã sobre as exceções refer-i das
no parãgrafo anterior quanto aos militares, os que não saibam se exprimir na T[ngua nacional e sobre os que estiverem privados, temporãria ou definitivamente, dos
di reitos polí tl cos , bem como sobre a fonna pela qual possam os. ana1fabetos a11s tar-se e exercer o di reito de voto.

Ao anteprojeto da Subcomissão da Nac10na1idade, da Soberama e
das Relações Internacionais, (LA):
Substitua-se os art. 1Q li 10Q, do Anteprojeto, pelo seguinte: .
"CAPT!TULO Il I

Art. 12 - Lei complementar dí sporã sobre a perda ou suspen são dos di reitos politi cos".
JUSTIFICATIVA
A emenda visa deferir ã lei complementar matéria contemplada
no projeto susceptivel de alterações a curto e médio prazos. A emenda
retirou,
amda , do texto, matéria da compe~éncia da Comissão que elabora o sistema e1ei
toral.

DA SOBERANIA
Art.
- A soberania é o atributo essencial do povo bras r tetro
de, através do voto e do referendum, sem quaisquer restrições, dispor sobre
os
assuntos de seu interesse, com base nas ações desenvolvidas a partir de seu ter ritõrio.
§ 1Q - Todo o poder emana do povo e em seu nome e proveito

exercido.

é
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§ 29 - A soberania, no campo tns t rtucí onal , exercer-se-ã,

sob

a forma de Estado FederatlVO e regl me repub 11cano, pela um ão i ndi ssoluvel dos Es
tados, do

üis tr-i

Ao item VII do Anteprojeto, apõs a expressão "tortura", in _
clua-se as expressões "terror-tsmo" e "corrupção".

to Federal, dos Terntõnos e dos f:umc1plos.
J USTI FI CATI VA

§ 39 - são simbolos naci ona 1 s a bande i ra e o hl no Vlgorantes

na data da promulgação desta tonst i tuição e outros es tebelecrdos em Ier .
lingua nacional.

Não há como se omiti r o terrorismo e a corrupção quando
se
alinham os cr-imes a serem considerados pela Constituição como maff ançâve s e in-

§ 59 - Os Estados, o Dis tn to Federal e os mumc1pl os poderão

susceptfvei s de anistia, subst i tui çâo ou suspensão da pena, ou livramento condi _
cional ou prescnção na forma da lei.

§ 49 - O Português ê

í

ter simbolos prõprios.

Entre ta is crimes hã uma evidente conexão, no que toca à gr~
vidade e aos reflexos na sociedade.

§ 69 - O Dis trl to Federal ê a Capital da Umão.

§ 79 - A cr-i ação de Estados e Terrltõrios e es tebe lecrda

em

lei complementar.

§ 89 - Lei complementar estadual disporá sobre a cri ação, de~
membramento e integração de memcfpios , obedecido o principio de consulta às populações interessadas."

r.r----------

'LINA,.IO/cOMlIsÃo/aulcOMlado----

_

JUSTIFICATIVA
A emenda objetiva atribui r maior concisão à redação da mate-

. . , - - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/olUITI'ICAÇio--

-,

ria: reduz-se a um artigo o enunciado, no anteprojeto, em dez.
Consi çnou-se uma definição de soberania mais ampla do que

a

constante do anteprojeto que reproduz o texto da Constituição da Espanha.

Oor: ::-~~~ no ~ 2(\ ':'J ..ot~~,l/r elo H_~:!._..:l.-;O In:;;):"":. o 'l--:. !.c::.e-.bl~:'~

?7_clo:::.:..:' Co~~,J;i;:~:.-.;~,

~_·:':oã-::.c

a :LllcJ.:':'~::>J' on" e co . ~:;.:.~, G.:J. .::C'.::ai..,,:~c

Cuidou-se, finalmente, de dispor sobre os mecanismos de cria

ção de Estados e Munic1pios, natêrr a que diz respeito ã soberania.

~
~

,.......,

C' CO!lC.1::O.

Ao Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Indivi
duais. (1- C):
Acrescente-se o seguinte parãgrafo apôs o § 21:
"§ - O sistema penitenciário será estruturado em três níveis,
reglonal ou microrregionaLde responsabilidade dos munic1pios, estadual e federal;

a pena será cumpri da em llIl dos três nívei s de acordo com a natureza do .

ê:.... ::,,-c:.-t:c::. c ::.. C~.lC::'Ç:r.O

j,

_Vt .....

o c_:~:..:::_-_o.

delito,

sua gravidade, condições em que foi prata cado e idade e antecedentes criminais
apenado na forma de lei complementar."

do

JUSTIFICATIVA

o sistema

penitenciário, em razao de sua atual estrutura,

ANTnNIO BRITTO

e

fator de ccmprometimento grave da recuperação do apenado.
A convi vênci a de presos condenados por delitos menos graves,
cometidos em condições singulares, decorrentes de fatores embierrtaí s , com presos
responsáveis por crimes hediondos é fato que responde pela re ínsctcênci a e elevação do indice de criminalidade.
A emenda visa corrigir 'essa gistorção.

,.,.,.

=

'LUÜUO/COMlldo/IUICOM'uio

---,

Com.Soberania dos Direitos e Garantias Homem e Mulher
TI:XTO/.,lUSTIP'CAÇio

-,

Com base no § 22 do Art. 14 do Regimento Interno da Assembléia
Nac!onal Constituinte, propõe-se a

incl~são,

segui~

onde couber, da

te Norm2 Const5tucional:
ART.

e os

Tooos tem direito a viver dignamente. A União, os Estados

Mun~cip!os,··d~

forma integrada e com participação comunitária

promoverão políticas de habitação, transportes, proteção ambiental,
saneamento e planejamento que assegurem este direito bem como
borarão legsilação sobre ut!lização do solo que resguarde o

el~

intere~

se geral e coiba a especulação imobiliária.
JUSTIFICATIVA
A hab!tação é reconhecida como um direito fundamental de
Ao Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garanti as Indíviduais (I-C).

todo

ser humano em vár5as constitu!çães estrangeiras.Mas este direito /
não se exerce plenamente apenas com o acesso à casa. É preciso, p~

i . Comissão da Sobelanla e dos DirEitos e Garantim'l do Homem e dói Mulhe?

ra quallficé-!o de forma adequada, a presença simultânea de equip!
mentos urbanos e comunitérios. E que seu morador tenha emprego de
onderetire a renda necessária ao seu sustento e o de sua família.1
Pa~a a gtande maioria da população brasileira esle habitat é a
ci
dade, já que 70% dos brasileiros vivem hoje em áreas urbanas.
A condição primortlial para o exercício do direito de viver dignamente é, I
portanto, a existência de um habitat urbano, onde o acesso à moradia seja trat.9.
do no contexto do desenvolv3mento urbano.ou seja, a habitação deverá ser considerada em conjunto com os demais aspectos urbanos-saneamento, transporte, empr!
go, equípementos comunitários e meio ambiente. A concretização deste h!
bitat urbano, exige ação integrada da União, dos Estados, das
RegiOes Metropolitanas, das Aglomerações Urbanas e dos Municípios, com
participação comunitária. Para que venha a ter sucesso, estd ação i~
tegrada deverá estar pautada em uma politica de desenvolvimento urb!
no da qual decorram, de forma harmônica, as politicas parcelares de
habilação, de transparte, de saneamento básico, de proteç~c ambienta!
e de uso do solo urbano em proveito da comunidade.

! ]] -

Q

, convicção política ou filosófica, doença, deficiência física
mental e qualquer particularidade ou condl~ão social;

ou

JUSTIFICATIVA
Nem toda doença pode ser caracterizada como deficiência
física ou mental, desta forma é necessário que o termo doença
conste neste dispositivo.

,..,-

.lUTO"
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EDUARDO JORGE
r.J---------

FJt'IENDA

l'L.IWAIIIO/(õiHolllilAO/IiIUICOlUIlÃO----------..,
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OH. DA SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. HOMEM E DA MULHER
r:-r---------------

Tf:tTO/"U9Tlfa:, ...çÀQ~-------

- EMENDA AO ANT~PRoJETD DA StlSCDMISSAD DOS DIREITOS E GARANTIAS
INDIVIDUAIS.
* -Acrescer o item XXXV ao art. único do anteprojeto.
Xi,XV - dare to de concordância ou recusa do doente em sua
internação; em,cpsos onde é feita internação à sUa revella, visa~
do preservar sua vida, será imediatamente nomeado perito pela ju~
tiça com o objetivo de avaliar e acompanhar a medida.
í

EDUARDO JORGE

*

J

Suprimir no item I do anteprojeto a express80 W desde a sua
concepçUo atté a morte natural, nos termos da lei"

JUSTIFICATIVA
No Brasil o código que orienta internações, inclusive
psl
quiátricas, data de 1934, e é altamente autoritário. No artigo 10
do dec. 24.559 de 1934 diz que "indivíduos que perturbem a ordem
ou ofendam a moral pública serão recolhidos em estabelecimento
psiquiátrico para observação e tratamento".

JUSTIFICATIVA
A formulação do anteprojeto da subcomissão dos Direitos e
Garanlias Individuais trata a questão com grande radicalismo, I!
vando a um retrocesso na atual legislação brasileira. vigorando
o ponto de vista dessa subcomissão nem os casos de atualmente pr!
vistos na lei sobre o aborto terapêutico ou gravidez advinda de
estupro teria a interrupção da gravidez permitida.
Evidentemente o aborto é um problema complexo que exige uma
abordagem ao mesmo tempo moral, religiosa, médica, social, política e demográfica. Não resta dúvida de que: a) o aborlo é amplamente praticado no Brasil; B) a maioria das mulheres o faz sem
os necessários cuidados médicos , C) a ausência desses cuidados
causa sérios danos
à saúde das mulheres e chega mesmo a colocar
em risco sua vida; e d) a maioria das vitimas do aborto praticada
são as mulheres das classes mais pobres.
Ao fazermos esta emenda queremos deixar este debate para um
aprofundamento posterior, uma maior consulta à população e seu dlS
ciplinamento na lei ordinária.

EDUARDD JORGE

J§

"L.I~""lo/COUts.lo/.U.COI . d o - - - - - - - - - ..

f:CDH. DA SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. m HDMEM E DA MUUIERJ
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- EMENDA AO ANTEPRDJETD DA SUBCOMISsAo DOS DIREITOS E GARANTIAS
UlOIVIDUAIS « -

Acrescer um inciso ao artigo único do anteprojeto com os
seguintes dispositivos :
Art. ( ... ). - ...........•............................ :

( ... ) - recusa ao trabalho em B1~bientes insalubres, perig.!!
sos ou que representem risco grave ou iminente, enquanto não forem
adotadas medidas para eliminação do risco, sendo vedada qualquer •
punição ou reduçao salarial.
JUSTIFICATIVA

t:"--~

- - - - -EOUARDO
' " "JORGE
,
"L.~""'IUO/çQ"lnio/.u'Ctl.l"iO----------]

11-1

Dispositivo que incorpora reiv~ndicaçâo de alcance do movimento sindical, visando resguardar a saúde e a vida uos traba-'
lhadores.

~00452-2

PÜCOH. DA SOBERANIA E DOS UIR. E CAR. HOMEM E DA MULHER _

;ÃQ---------------_,

....,---------------nXTO/~ulTl'lC ...

- EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCoMISS~O DOS DIREITOS E GARANTIAS
INDIVIDUAIS * _ Acrescentar ao Inciso 111 do artigo único do anteprojeto
a expressftp adoença",
Art.( ... )· -

~ão

EDUARDO JORGE

.

direitos e garantias individuais

111 - a igudldade perante a lei; ., .. , .•............. , ....
••••••••••

0

•••••••••• ,

.

r

yt)\To/JUITlrll.l\çiQ

~
- EMENDA
'005

*-

AO ANTEPROJETO DA SUaCOMISsAo DOS DIREITOS
DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS -

-,

PD~tTICOS,

Acrescer 80 art. 25R parágrafo único com a seguinte redação:
Art. 25R - E direito de todos o acesso ao trabalho, mediante

112

•
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-

.'

~

.

JUSTIFICATIVA

Parágrafo único - Todos tem direito de recusar trabalhar em
ambientes insalubres, perigosos ou que representem risco grave
ou
iminente à saúde, enquanto não forem adotadas medidas para eliminação do risco, sendo vedada qualquer puniç- 1 DO rpdw~~n salarial.

Julgamos ser esta formulação mais abrangente, que dá uma
visão igualitária do acesso aos serviços de saúde e ao mesmo te~
po associa, o que é científicamente necessário, a saúde individu
aI à saúde coletiva.

JUSTIFICATIVA
Dispositivo que incorpora reivindicação de grande alcance
do movimento sindical, visando resguardar a saúde e a vida dos
trabalhadores.

J§

Senador MÁRIO COVAS
COMISSJ\O I - DA

c

SOBERÃ~iÃn~o/~~~MI~~R-E-I-T-O-S-E-G-A-R-A-N-T-I-A-S--,

100458-1
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j

Exclua-se do
D~re~tos

XXXV do AnteprOjeto da SUBCOMISSÃO I-C: Dos

inc~so

Garant~as Ind~vidua~s

"salvo

100456-5

=---------------nkTOJoluSTlfICAÇio------

a expressão final

m~diante, autor~zação

Judicial"

JUSTIFICATIVA

--,

- EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DOS DIREITOS E GARANTIAS
INDIVIDUAIS -

* -

e

O AnteprOjeto no inc~so XXXI~ do seu art ••• garante o d~reito a

SUPRIMIR O ITEM I DO ANTEPROJETO.

inviolab~l~dade

geral, salvo
g~lo

JUSTIFICATIVA

autorização Judicial.

Isso

signif~c~

em

que o si

da correspondênc~a e das comunicações em geral pode seI' violado
h~póteses

nas
A formulaç~o'oo anteprojeto da subcomissão d~s Direitos e
garantias individuais trata a questão com grande radicalismo, l~
vando a um retrocesso na atual legislação brasileira. Vigorando
o ponto de vista dessa subcomissão nem os casos atualmente previs
tos em lei sobre o aborto terapêutico ou gravidez advinda de estrupo teria a interrupção da .gravidez permitida.
Evidentemente o aborto é um problema complexo que exige uma
abordagem ao mesmo tempo moral, médica, social, religiosa, política e demográfica. Não resta dúvida de que : a) o aborto é amplamente praticado no Brasil; b) a maioria das mulheres o faz sem
os necessários cuidados médicos; c) a ausência desses cuidados
causa sérios danos à saúde das mulheres e chega mesmo a colocar
em risco a sua vida; e d) a maioria das vítimas do aborto pratic~
do são as mulheres das classes mais pobres.
Ao fazermos esta emenda queremos deixar este debate para um
aprofundamento posterior, uma maior consulta à população e seu
disciplinamento na lei ordinária.
Cabe ressaltar que o item VII ao falar : "são direitcs e
garantias individuais a integrid~de física e mental e a existência
digna; •••••• " já temos as garantias da preservação da vida dos
cidadãos.

do sig~lo da co~respondência e das comunicações

med~ante

constitucional

de autorização
fo~

jud~c~al.

A tradição do nosso

sempre a de garantir o sigilo absoluto, até mesmo

durante os governos autor~tários. Recentem;nte surgiu, em S. Paulo,
grande debate sobre o

te~a,

políc~a ~nterceptar

a

vigente, dera

telefonemas, e o fêz nas

tado com seu advogado.
_ o

mormente exceçao sem

porque um Juiz Corregedor, apesar da

Constitu~ção

ma do §9º do art.153 da

autor~zação

comun~cações

de

~mpu

~ mu~to

l~mite,

perigoso abrir exceção ao princípio,
.da_nJi<L
po~s
se esta~uiz uma carta em braQ

co, de sorte o Judic~ário, se adotado o texto do Antep~ojeto,
autor~zar

v~olação

a

no~

para

s~gilo

do

pode

de nossos telefones e de nossas cartas

em qualguer caso. No máximo ser~a adm~ssível exceção específica, pr~
c~sa,

s

tal como "salvo em caso de sequestro". Assim mesmo, ainda
el d~reito ao si ~
em exce ã

so-

Senador MÁRIO COVAS

=

TEXTO/JUSTlfICAÇio

--,

Exclua-se do inciso XXV do Anteprojeto da SUBCOMISSÃO I-C: Dos

' : T - - - - - - - - - - - - - AUTOIt---;'----------EDUARDO JORGE
r : - r - - - - - - - - - 'LlNAJllo/tOMlllÃo/luacOMl. .i o - - - - - - - - - - . . ,
COM. DA SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO "HOMEM E DA MULHE
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TtXTO!olU!ITlflC.lçiD

~
~

- EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DOS DIREITOS E GARANTIAS
INDIVIDUAIS -

* -

Dá nova redação ao inciso XXVI do artigo único do anteprojeto :

Direitos e Garantias

-o

••••••••••••••

,

JUSTIFICATIVAS

-,

O Anteprojeto

d~spõe

que "é

l~vre

o ensino e o aprendizado,

~

forma da lei, ••• " Ora, isso significa tornar a liberdade aí consignada

suje~ta

nar uma

à forma que a lei determinar,o que vale dizer condicio-

l~berdade
le~

que deve sair da

Const~tuição

em sua inteireza, iQ

futura.

A proposta de emenda visa reforçar a eficácia e

••••••••••••••••••••••••••••

XXVI - A saúde é um direito inalienável da pessoa humana,
sem qualquer fator de discriminação sendo assegurada pelo poder '
público constituído a toda a população do país;

a expressão

"na forma da lei,"

depende de
Art. ( ••• )• .:.

Individua~s

~med~ata

se

d~z

apl~cabilidade

da norma, em atenção mesmo ao que vem expresso no §36, onde

que os

dire~tos

e garantias constantes desta Constituição têm

pl~cab~l~dade ~mediata.

Ora, mantida aquela expressão,

~queles

di-

I . Comissão da Soberania e dosDIreItos e Garantias do Homem e daMulher •

e~tos al~
~tado

consagrados nao terão

apl~cab~l~dade ~med~ata

como quer o

JUSTIFICAÇ)\D

§36.
Sala das sessões da Assembléia

Nac~onal Const~tu~nte,

113

O que se pretende com estes dispositivos é matéria de comoetêncta
de outras comissões.

em 12

de junho de 1987.

r=-r-------------- AUTOIII--------------Consti tuinte MAURícIO CORR~A

Senador MÁRIO COVAS

~
~

E GARANTIAS
~

MULHER

n:XTO/JUITIFICAÇÃO------------------,

Dê-se a segu~nte redação ao inciso VIII do Anteprojeto
COMISSÃO I-C: Dos

D~re~tos

da SUB-

Emenda supressiva ao Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalid.§.
de, da Soberania e das Relações Internacionais.

GArant~as Ind~viduais:

e

"Art. 1Q - Suprima-se do anteprojeto os capítulos III, DAS ATRI
BUIÇOES DD CONGRESSO NACIONAL, IV, DAS ATRIBUIÇOES DO SENADO F~
DERAL" V. DAS ATRIBUIÇOES DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, VI, DAS
ATRIBUIÇOES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e VII, DAS ATRIBUI
ÇOES DA JUSTIÇA FEDERAL.

"VIII - o conhecimento das informações e referênc~as pessoais
e do

f~m

reg~stradas

a que elas se destinam,

reg~stro

cas ou particulares; é vedado o
at~v~dades polit~co-part~dár~as,

garantido o

sig~lo

da

por entidades

ou acerca da

~nformação

v~da pr~vada;

prestada para

d~v~dual;

s~g~loso;

ter
ao

é assegurada a supressão ou

c~dadão;

le que

atribu~ção

é proibida a

responde

determ~ne,

soa~s ~ncorretos

c~v~l,

ou

de dados

Jud~cial,

~ncor

un~co

de um número nacional

penal e administrativamente todo

ou se

de

aqu~

de dados pes-

ou falsos; dar-se-á habeas data ao

legit~mo ~nt~

ut~l~ze

ressado, para assegurar-lhe o direito tutelados neste

Estamos propondo a supressão do disposto nesses capítulos pO!.
que a competência para elaborá-los é da Comissão da Organização do Estado e
a respeito Já se manifestaram as Subcomissões do Poder Legislativo e do PEder Judiciário.

de cara-

reg~stro

real~ze

JUSTIFICATIVA

ident~ficação ~n

ret~f~cação

med~ante proced~mento admin~strativo

é

f~ns estatist~cos,

que somente pcderá ser divulgada ou passada sem
retos,

públ~

conv~cções pessoa~s,

de

art~go.

JUSTIFICATIVA
O habeas data é um remédio,
S~lva

suger~do

pelo Prof. José Afonso da

já na Comissão Afonso Arinos, para a tutela do

d~reito

á

p~~va

~dade

contra ~nterferênc~a de reg~stros e referência pessoais, públi
cos ou privados. Adotado, na sua formulação adequada,será um poderQ

instrumento de proteção dos dados da pessoa humana, contra os sistemas
informáta~cos

~'_'_D_E_P_UT_A_D_D_C_A_R_L_OS_S_AN_T_'_A_NN_A

.. LIIII"JUCl/CO .. I. . iOI.UlCOIllIUio----------~J
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~

seu objeto apenas ao conheC1mento dos dados registrados ou referenC1a-

se

o reméd~o não puder também exig~r a supressão, ret~ficação ou corre-

T[I(TO/JU5TI'ICAÇio

corretamente

aprec~ados

Sala das sessões da

e

-,

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais:

o

JUS T I F I C A T I V A

objeto do habeas data à tutela completa do direito de ter os dados pe~
soa~s

100463-8

"Art.
. São atribuiveis, mediante convenção internacional e em condições de reciprocidade, ás pessoas naturais,
cuja nacionalidade derive de Estado onde o idioma oficial seja o
português, os mesmos direitos e prerrogativas conferidos aos
brasileiros natur~lizados."

O Anteprojeto o acolheu, mas de maneira restrita, quando reduz

ção de dados ~ncorretos. Dai a redação proposta que visa ampl~ar

I-I

eu,-'

modernos.

dos. Isso é realmente pouco. De fato, pouco ad~antará conhecê-los,

.-JI

respe~tados.

Assemblé~a

Nacional

Const~tuinte,

em

1Q

"~inha

de

pátria é a lingua portuguesa" - Fernando Pessoa.

Junho de 1987

0.-------------- .urol!

[-

Consti tuinte MAU'lícIO CORR~A
.. L~ ....1l10/CO .. I. .iO/.U.COIlI. .

1[_1

ÃO----------__.,J

eu COMISsAo DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HDMEM E DA
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DEPUTADD J01l0 PAULO PIRES VASCONCELOS

100461..1
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~
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t-ULHER.

ARl'. 43

Emenda supressiva ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Poli
ticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.

su:;ERE-SE A SEGUINTE REDAÇ1iD PARA O MENCICWIOO ARl'IGJ 43

-

"Art. 12 - Suprima-se os incisos VII e VIII do art. 32 e mais os
artigos 92, 102, § 12 do art. 24, e art. 41".

( I - B )

~ LIVRE A MANIFESTJ>J;"1\'o J:E PENSl\MEN'IO, CREN;:A RELIGIOSA E DE CXJNVI0;i5ES

FIIDSOFICAS OU POL1TICAS. HAVERl\ SJMENTE SERVIçu pllBLIro J:E INFORWlÇiiD
E ESCLI\RECJMNrO QU1\N'IO A NATUREZA, CDNI'EOoo E FAIXA ET1IRIA 00 QUE SE

1.14 •
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LIVRE A MANlFEsrJÇ'iD lE crnvro;:i3Es POL1.TlCAS ,E F'IIJ)S(5FICAS; llAVERÂ SERVIÇO

REFERE 1108 ESPEI'!IcUws lE DIVERs:5ES E, CL1\SSIFICA'lÓRIO POR FAIXA EI'ARrA,

HJRAAIO, ÇfJANIO A P~ lll\S EMPRESAS lE '1.'ELECOMU'IICN;j5ES. ESSE

Nl'D TEM CAAArER lE CENSURA E Nl'D POlEM IMPLICAR
CORrE to ESPEI'1icuw 00 ro PRJGAAMA. CAD1\ rn RESPCMEM

SERVIço
OU

lEI, PElDS ABUSOS QUE CXJME:I'ER 00

zxsrcrcro

PCiBLlCO lE

JNFGfWi;NJ

<XN.rEOr::o E E7\IXA

E ESCI.I'.reCIMEN'ID ÇfJANIO A NIITUREZA,

NA PIOIBIÇÃO

EI'ARrA SOBRE OS ESPEI'!IcUws lE DIVERSÕES E, CLIISSIFICA'lÓRIO POR FAIXA EI'

NA PORMA. DA

E IDRAAIO 00 QUE <::cNCERm A P~ lE 'l'ELECOM.NICN;j5ES. FSI'E SERVIQ:l

lll\S MllNIFEsrAÇ3ES 1E.QUE ~

Nl'D TEM O CAAArER

lE CENSURA E

Nl'D POlEM Dl'LlCAR

NA PIOIBlÇÃO OU CORrE

lE ESPEI'Acuw E to PRJGRl\MA.

TA EsrE Aro'IGJ.
JUsrIFICi'ÇÃO

COns1derando-se que a rranuten;:ão da redação do citado 'artJ.go 43, craa a~
tanaocarrente a censura prmbitóna,o que contrapÕe frontaJ.rrente os pnncípios clê.
rrocráticos que devem reger a nova carta Magna, )ustif1ca-se o texto ora proposto.
A ação ôo Estacb deverá ser a de infomar e esclarecer ao públ.aco no ref
rente aos espetáculos de dJ.versões e, de classif1car por faaxa etána e horârao
a progranação das errpresas de telecammicaçães, devencb ficar este encargo cem o
o::NSELID lE t'1'ICA, anteqraôo por representantes da sociedade caví.L organizada e
vinculacb ao MilUstário da Cultura, de confonru.dade cem o propostc na Subcanissão
da Educação, Cultura e Esportes.

COnsiderando-se que todas as formas de ffi3l11festação estão sujei tas às
Leis de proteção da sociedade, não se deverá dar destaque nessa questão, quanàJ
se faz referência aos espetáculos de éhversões.
Jusof1ca-se aanda a sugestão da redação acama, levando-se em conta
a proposta da subcanissão da Educação, Cultura e Esportes, relativa a criação de
un o::NSEI.JD lE t'1'ICA, mtegracb por representantes da socaedade caví.L orgamzada
e, vanculaôo ao Millisténo da CUltura. Esse COnselho terá caro atribtução, info
mar e esclarecer ao píiblaoo no que se refere natureza, conteúdo e faixa etána
eos espetáculos de diversões, bem caro câassafacar por faixa etár1a e horãr1O os
progranas das errpresas de telecanunicaçães.

, DEPUTADD JDÃD PAULD PIRES VASCONCELOS
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Senador JOSÉ RICHA
=---------------TEXTO/Ju5lIf'ICAÇAO--

SOBERÁNi~"EcÕÕSioÓi:REjTÔ~-::E:-G-AR-A-N-T-I-A-S-DIJ--f_O/oE--M-E--,
--.J

EMENDA SUBSTITUTIVA DE EXPRESSÃD APENAS ANISTIA

CDMISSÃ€) DA
'"-----U!i...Wl..Dl:J:1...

§ 82 - Caberá à União assumir os encargos financeiros necessários à aplicação da anistia de Que trata o presente artigo , excetuadas as indenizaç5es pertinentes aos trabalhadores do
setor privado.
JUSTI F I CAÇÃO

r = - < - - - - - - - - - - - - - - - Tt:XTO/.lUITI'ICAÇ.O

vo

(!J

-,

~
~

~

Dê-se ao atual inciso VI, do Artigo lJnico, do anteprojeto da
renunere-se
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, o número II e
todos os demais.

A expressão "assumir os encargos" torna o disposit~
mais eficaz, a f1m de atingir os objetivos a Que se prop5e.

DEPUTADO JDÃO PAULO PIRES VASCONCELDS

100468-9

Na ordem dos valores, a dignidade da pessoa humana ant~
cede a sua Qualidade de cidadão, Que é uma outorga do Estado mediante o pree~
chimento de certas condições legais.
Antes de tornar-se cidadão, o homem, a
partir do na~címento com vida, é pessoa - titular de direitos e obr~gações.

.,,-

AUTOIII---------

_

MI\RIO MAIA

r=T---------------TEXTO/olustlf'ICAÇio----------------,

EMENDA ADITIVA
ANISTIA §52

I - COM. DA SOBERANIA E OOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

( ..• ) ficando a repartição, ou entidade privada,
pagadora responsável pelo recolhimento do imposto de renda retido
na fonte em cada mês.

,-,-

U1t10IJIJJTI1"CAÇÃO

-,

NO CAPITULO: "DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNÃCIONAIS".
Substltua-se o artigo 19 ao que se segue:

JÚsiiFICAÇÃO
Os pagamentos feitos a empregados de empresa priv~
da também são passíveis de desconto de imposto de renda e , por tanto , necessário se torna incluir no texto do parágrafo Quinto
a entidade privada, a fim de explicitar suas obrigaç5es.

Art. 19 - Nas relações internacionais, o Brasil rege-se
pelos princíplos da defesa da paz, repüdlo ã guerra, condenação de
toda forma de discrimlnação raclal e coloniallsmo, e preservação
e promoção dos dj.re_i tos humanos.
~
- Na defesa desses postulados, a na~ão brasileira
abster-se-a de manter relações dlplomãtlcas com palses que não
adotem ou que falgrantemente os violem."
JUSTI FI CAÇÃO

~
~
.uce ç.:

li]

L

OEPIlIAOO

lOna

Aro' • ( ...)

pAI1I

o

pIRES \fOSCONCEJ oS

SÃO DIREITOS E Gl\Rl\NI'IAS INDIVIDUAIS
lNClSOX

(I-C)

SUGE:RE-SE A SEGUIN1'E REDI'QD NJ MENCIONAJX) lNClSO X : - A LIVRE MllNlFEsrM;;l'íl

ro PENSI\!oENICI, VEIlAJX)

NA EDRMA. DA lEI,

No mundo atual, ganham cada vez mais força os princlplos
de 19ualdade e da liberdade, consubstanciados e revestldos em dlversas formas de expressão: da palavras, de reunlão, de crença,
de convicções polítlcas e fl10sõflcas.
A dlversas minorias e ate mesmo a certas malorias, não

sõ esses dlreitos vêm sendo postergados como sofrem as conseqUências de certos preconceltos, como os de cor, de raça, de rellgião,
ate mesmo de língua e de convlcções filosõfico-religiosa.
O Brasl1, como vanguardelro da luta contra esses preconceitos, não pode negar seu apOlO ãs nações que lutam pela extirpação dessas nõdoas sociais, lnadmissívels nos dias atuais.
Por isso mesmo, não sõ devemos erlglr em preceito constltuc;onal a síntese desse i~eãrlo, como necessitamos expri~lr nosso
repudlo a esses, usos e pratlcas que repugnam a conVlvenCla internacional.

I . Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher •

[lPEPUTAPO JORGE HAGE
r ; " l - - - - - - - - - I"LlNÁIlIO/CONISSio/IUICOI'.uio---------OA SOBERANIA E' DOS DIREITOS E GARANTIAS DO f-OEM E DA t-U-I-ER

tJ

~
~

Inclua-se onde couber o seguinte Artigo:
~~t.
- Os crimes sexuais serão considerados como crime
contra a pessoa humana, e sujeitos às penas mais rigorosas aplicadas
aos crimes violentos, contra a vida e a integridade física, não sendo admitida, sob nenhum pretexto, a sua capitulação penal como simples crimes contra· 0& costumes.
§ Único - No tratamento legal dos crimes referidos neste
artigo não será admitida qualquer distinção por motivo de sexo, orie~
tação sexual, ~aça,'idade, estado civil, ocupação, religião, condição
mental, física ou convicções políticas.
JUSTIFICATIVA
É preciso preservar a integridade física do brasileiro ,
ainda mais, com relação aos Crimes Sexuais que, geralmente, são com~
tidos contra as mulheres.

,-

Auro

_

I - C

(JDEPUTADO JORGE HAGE

r ; " l - - - - - - - - - 'LIIIIIUIO/CO... l l i o / S U I C O M . u i o - - - - - - - - - - - - ,
• DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO f-OEM E DA IoU..HER

~
~

Inclua-se nas Disposições Transitórias o seguinte Artigo:

115

vos propostos pelos const1tuintes f1carão. total ou parc1almente. 1na
p l a cados ,

Sala das Sessões.

tJ SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO
tJ W1ISSÃO SOBERANIA E DIREITOS E GARAtITIAS
, - - - - - - - - - - I"LlUlllO/cOMIUio/IOICOIllISlio

DA

DOS

r;-r-l'4UUlJ::l<-----------_ _

_

DO fiC.t.ffi\l E DA

TlXTOIJtfSTll"rc:Açia

~
~
--,

Ao XXXI do anteprojet~ apresentado pela Subcomissão dos D1rei
tos e Garantias Individuais (I-C). acrescente-se o seguinte parágr~
fo:
"A des1gnação do advogado será precedida de consulta ã
Ordem
dos Ad\Togados ~P ~rasll e a sua remuneração garantida por esta".
JUSTIFICAÇÃO
A def1c1ência da assistência judiciária gratuita na atual
es
trutura Juríd1ca é notória. E o problema não está apenas na isenção
de pagamento de custas e emolumehtos.mas na qualidade de serviços'
advocatíc10s colocados ã disposição do carente. Ao carente deve ser
dada ass1stênc1a juríd1ca do mesmo nível oferecido ã outra parte. I~
to só poderá ser obt1do com a colaboração da Ordem dos Advogados do
Brasil. que detém o monopólio da ativ1dade advocacia e tem 1ntere~
se em preservar a independência do profissional. O Estado desmobili
zando as defensorias até hoje mantidas poderá firmar convênios com a
Corporação dos Advogados. se a esta faltar recurso.
Sala das Sessões.

- Ficam revogadas todas as no~mas legais, de qualArt.
quer nível, que importem em discriminação ou tratamento diferenciado
da mulher em relação ao homem.

tJ SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

JUSTIFICATIVA

É importante aCBbar desde já, com toda e qualquer discriminação praticada contra a mulher.
=-""-'J.LlJ""'-------------TlXTOIJUSTlfICAÇio----

~
~
--,

Emenda aditiva ao § 36 do anteprojeto da Subcom1ssão
dos
Dire1tos e Garantias Individuais (I-C). que passará a ter a segu1nte
redação:
CJSENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

=...l'.II.lUJIWIl.

TUTD/~uITlfle...ç i o - - - - - - - - - - - - - - - _ ,

Emenda ao item V do anteproj eto proposto pela
dos Direitos e Garantias Individuais (I-C)
O

it~m

~
~

"§ 36 - Os direitos e garant1as constantes desta Constitu!
ção têm aplicãção imediata. não se lhes podendo antepor d1re!
to anteriormente adquirido. ato Juríd1co perfeito ou coisa ju!
gada".

Subcomissão

V passa a ter a seguinte redação:

"V - A segurança Jurídica; a lei não preJudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. salvo se
con
trár10s a dispositivo desta Constituição. A lei não poderá
excluir
da apreciação do Poder .Juda c â'r i o nenh.nna lesão do direito;"
í

JUSTIFICACÃO
O respeito ao direito adquirIdo permanece. A inovação
su
gerIda na emenda é para perm1tir a aplicação dos dispositivos const!
tuciona1s 1novadores que porventura venham at1n~ir direitos adquir!
dos com base em legislação anterior injusta.
Sem a ressalva da prevalência de dISpOSIt1VO
constltuci~
nal sobre dire1tos adqurridos no regime anterior. inúmeros dispositi

JUSTIFICAÇÃO
A emenda aditiva é para impedir que a implantação das 1novações
cont1das no novo texto const1tucional seja adiada indefin1damente. O
princíp10 do respeito ao direito adquirido terá que se submeter
ao
princípio ma10r da prevalência da nova Constituição. Sem criar exce
ções para romper a barre1ra do d1reito adquir1do. o art. 13 do ante
projeto apresentado pela Subcomissão VII-C. por exemplo, ficará sem
aplicação. Como tornar nulos os atos jurídicos pe r f'e r t os de "dcmfn i o ,
posse ou concessão de terras ocupadas pelos índios"? E o mandato dos
atuais Min1stros do Supremo e do Tribunal de Contas que se quer alt~
rar em propostas de outras comissões? E a extinção dos prIvilégiosdo
atuais "marajás"? Esta emenda só será da spens âve l se aceitas as

das apresentadas ao item V e/ou
Sala das Sessões.

§

10.

emen
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tJSENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO
I'LlHA"IO/CO'lISIÃo/IUICO"laaÃo - - - - - - - - - - - - - ,

tJCCMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HCMF,M E DA
r;flU.L=I(....

nllTOIJunlI'"ICAç;,O

JUSTIFICAÇAo

~
~

Nossa proposta de emenda tem por fInalIdade e~
tender o amparo ã maternldade e ã adolescência e, sobretudo, determ~
nar que essa aSSIstência se destInará às classes menos favorecidas.

-,

Ao § la do anteproJeto proposto pela Subcom1ssão dos D1rei
tos e Garant1as Individua1s (I-C), dê-se a segu1nte redação:

AcredItamos ser Importante assegurar na futura
ConstltuIÇão a obrIgatorledade de se desenvolver um programa efIcIe~

la - A Le i somente r e t ro a g r â quando beneficiar o réu ou
tiver por objetivo lmplementar d1spositivo desta Constitu1Ção".

maternIdade, à Infância e ã adolescêncIa carentes.

te de proteção e assJ.stêncJ.a aos J.dosos e excepcJ.onaJ.s, bem como
"§

í

ã

JUSTIFICACÃO

A emenda adit1Va está relacionada com a fundamentaçao que
inspirou a emenda ao item V: permit1r que o leg1slador possa
legi~
lar para que os preceltos constituc1ona1s seJam aplicados sem a bar
re1ra do direito adquirido. O pr1ncíp1o da 1rretroatividade das le1S
permanece com as duas ún1cas exceções: le1 que venha benef1ciar • o
réu ou que venha benef1ciar a sociedade pela aplicação 1rrestrita do
preceito constituclonal.não auto-apl1cável.
O respeito ao dlreito adqu1rldo com base em leI ilegítimá,
e são inúmeras as leis ilegítimas que vigoraram ou alnda em vigor no
país, lmpedi~ a aplicação de inúmeros ordenamentos constitucIona1s.
O prlncípio da irretroatlvidade das leis terá que ceder diante do l~
teresse social que se presume inserldo na vontade dos constituintes.

tJ

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

~

tJ I - mussÃo DA SOBERA.'UA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HCMEM E ~
DA
, - - - - - - - - - - I"LtNAItIO/cONIUio/IUICOllllllio------

_

~1ULHER.

Inclua-se'

Art.
Lei Complementar r egu l'a r o d i r e to de f r
nanciamento , com recursos públICOS, das atlvidades partidárias,
especialmente as campanhas eleitorais.
â

Sala das Sessões,

í

JUSTIFICAÇÃO

líJ

c: SENADOR

AuTOIt

CONSTITUINTE RONAN TITO

1":'T..w1U:ll;H.

TlllTOIJUSTlPICAÇ;.O

O finanCIamento com recursos públICOS, em montante
suficiente, das atividades partidárIas, é condição imprescincível
para lImItar a influência do poder econômico sobre a vida política.

~
~

-,

Suprima-se a expressão "em dinheiro" constante do item
XXIV
do anteprojeto proposto pela Subcomissão dos Direitos e
Garantias
IndivIduais (I-C)
JUSTI F I CAÇÃO

o pagamento das indenlzações de desaproprIados em dinheIro nem
sempre é a melhor forma de remunerar o proprietário, que poderá optar
por outro tipo de indenização. Estariam vedadas as indenizações
em
títulos da-dívida públlca, por exemplo. A emenda supressiva não imp!
de que a indenIzação seja felta em dinheiro, como. proposto no proj~
to.

,-

tJ

AU'.,"

_

CUNHA BUENO

1":1,---------- 'LI ....."lOICO.. I...iO/.UJeO.I.alO-----------.,
Com. da Sob. e dos

D~reitos

e Gar. do Homen e da Mulher

~
~

I " : ' T - - - - - - - - - - - - - - - - TtxTO/olUJT."C..' i o - - - - - - - - - - - - - - - -

Sala das Sessões,
Inclua-se, onde couber, no Art. XXXIV do anteprojeto
da Subcomissão I-C:

tJ Deputado NAPHTALI ALVES

"Ao cidadão ma10r de 16(dezesseIs) anos é atr1buÍda
a responsáb'rlldade penal".
JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao item XXX do Anteprojeto da Subcomlssão
dos Direitos e Garantlas Indlviduais a segulnte redação:
"xxx - o amparo à maternJ.dade, à J.nfâncJ.a,
à adolescênc2a e ao idoso carentes, bem corno

aos deficientes; a lei definlrá meios que promovam a completa integração dos deflclentes na
comunidade, rnedJ.ante programas especJ.aJ.s de e-

ducação gratUIta e a pOSSIbIlIdade de acesso a
edlficios e logradouros públlCOS;"

Ao propormos seJa atr1buÍda a responsabilIdade penal
ao c1dadão maior de 16 anos, temos por escopo reforçar
Jovem a conSClencla de sua responsabll1dade face aos
d i r-e t t o s e deveres perante a a oo Le da de , , da qual

no
seus

é partíCI-

pe. AcredItamos que, assim, estaremos contribulndo para re

duzlr o elevado Índice de del1nquência juvenil.

I . Comissão da Soberanla e dosDireitos e Garantias do Homem e da Mulher
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Nos termos do Regimento Interno da AssembléIa Nacional
apresentar a seguinte emenda:

do antepro-

•

Constn tuínte , venho

Jeto da Subcom2ssão I-C a segu2nte redação:
II§ 92 Não haver~ pena

de

morte -

em casos de crlme hed~ondo, quanoo houver

pr1sFo

Acrescem e-Se ao Art. 11 do ante-projeto da Subconllssão da Nacaonal íría
de, da Sober-aru a e d:E Relações Irrterrtacaonai.s - Subccmi saao I-a , o seguint;
Parágrafo Úmco.

excpto

em

fl?-

grente, ou de crlme hedl0ndo, De reJncldinCl~ do r~u, qlle~

do não houve r o flagrante - de pr a.s ão pe r pé t ue ,
lho~

forçaõn~,

de hanlIDPnt0

que nr;o à pr a s âo perpétua,

p

apllcé\Tf']

Parágrafo Úmco: Eqmparem-se aos brasaIef.ros natos, os. natur-al azados

que

passaram a res2dir defInit2vamente no Pais antes de completar 7(sete)

anos

tre'Da-

resst"lv~dlF,

de confisco,

legJ.slAção

p os Crl.J1lPF dI? e s t upr o

dp, ÇTuprr? extprnr:,
FPgtlj~0S

éI

dE'

de Idade, cursaram escolas naCIonaIS em t~dos os nfvels, casaram-se com bra

ce eo

en

slleIra e que tenham fIlhos e 2rmãos brasIleiros natos.

ou

dr Mortp.'1

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIV)I

É mevi tàvet que o concei to de br-asa l.e i ro nato, 'envolva o nascimento
um c Le mo r

Há no Brasl.l, atue]mentp,

y€"-

no terr-i tór-ro nacaonal mas é megavel que una pessoa nascada em determina-

lE'9 1E'laçdO

r21 da socl.ed?de no sentldo dE que se epl1que

de outro país no qual passou a !!.

do país, e que tem uma formação própr-ra

penal de rl.gor tremo, ou seJa, a pena de morte, aOF aouto-

sId2r

res de crimes hedl0ndos.

defInlt2vamente desde os pr2me2roS anos de vlda

e

onde formou

a

sua personalldade inteiramente dentro do respectavo tecado social nacaonal ,

Esse clamor é atestado
dos Jornais e das erru.s soz-e s de rádIo e

notlciárlo

pelo

tElevlFe(".,

não possui mais nenhum liame com o país em que nasceu,

õiflr1'=;-

cond2ções

mente, ante a crescente vlolincia crImlnOS? contrp os cIde

é

detentora de todos os requis2tos inerentes

Uma pessoa nessas

à

titular2dade

da

ca.dadarua braai Le r'a.
í

dãos. VIolência que gera verdad_eiro estado de t.e r r o r a emo ,
tal o pânICO p a pressão psicológIca coletIva que subm~t~~

Essas são as razões que nos levam

ao projeto da Subcomissão da Nacaonal í.dade , da Sober-am.a e das Relações Inte.!:

Os computadores do Pródasen também atPF-

nacaonais ,

tarn eFee clamor: a pena de morte está na lIderança dôs SUgest~es ap;es~nt~das aos constltulntes

propor a presente emenda adltiva,

cujo aprove i tamento acredi tamos , proprcãarà uma aperfeiçoamento relevante

a população, mormente nos centros urbanos.

por braSIleIros de

todos os qu?drpntes. Que seJam, portanto, atendIdo&!

tJ
J
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.Pcreecepte-se ao Per.?Cj1é f o l1nico (1('1 ~.rti

EMENDA

do AnteprOJeto di? Subcomif"'~20 àfl r'ecioI'lé"] l.à?c1e,

çro IA

O Art2go 12

60 An1..Eprojeto da Subcomiê

são da Nacionalldede, dB SoLeranIa e das Relações

IntE'rnacion2i~

bprc?nJ.8 e C2.f RE"1r-Ç0E"5

50-

InternaCIonaIS

passa a ter a seguinte redação:

reFtriç~o

liA

aos bresilpircE n2tur21Jz~

dOE, orlglnár1.os de pfíses dp línqu2 portu~u~~é",
Artigo 12

dê

o FE'ç'uinte:

naturali-

- são blas5JeIroE

cargoe de Pre~J..dente

BOF

cJ.ng1.r-se-~

e vice-Prp~ident€ di Rpp~blice.11

zados os que, na forma da Le a , adqua r a r e m nac aonaj.Ldade brasilei-

ra.
Pa-rágrafo ÚnicQ' - Aos

países de língua pcrtugu~E"~ será eXlgldo como

originários

único

Jl'STJFIC)I'LIVA

dos

requIsito

a
~s

prova de 2done2dade.
JUSTIFICATIVA
As po~ulççneb ~e língua
acham-we

L.r..':JoUdS

ec

P(of;SO

as

de

presente

E-

o dispOSItivo expresso

na

:ve1 a aquâ.aa.ção da nacionalidade

cor.. c ~à(;I(~r.OS origin~rios de países de l1ngua poz t

ri?

eE'tendpr

~f'

braE,11e~1cl

pe r e

Lnde-pe-r>

VgVf.Eé.

f

os co s t i.me s

O
~e

)I vnidade dos povos de língua portuguesa at.ende réZc.€fi serJt1rrentaIs, políticas e econômaca s

e

pe rma t a>

rã amplIar sua presença internac1.onal.

'--

~

_,

.~~-----------J

gue aproxJ.rnam

20 compo r t err.ér.t Co

f

Prf~ll

BSFl1mJ.u,

DF

povo:

lJ.ngiiíftíco

qUE'

Pê-

4

J.ndependeDte
Cét=:

de GualcOflurJda-

lingup portuguPE'?

r?O

há vp~tisio

n0

re~2cion?mE"nto das co

mun i.de de s de língua portuçn,eea, de rISCOS' de

Lnt.e r e r se s

ante-

gônJ.cos.

dente da t1resid~nc~éll em nosso pais, por um ano, J..ninterruptarr1Pr-

te.

afInJ.déd~s

liTlSP? port.uçue e e e s t r e ve e-am o cempn

qTer idéia de FllprFmcci2, posiçeo de ll.c1erançê
~PF

í

PCJE:f

f

portu~uesa

pé,ís por e f i.n i.de de s .qUE superam

qua squer out ros pc.vo s ,

mor'e"',) 11111 êj

fF'~.?m

Ahrjn00 oe ~réçoE ;GuelrF
como

fazer

ê'

que

t~M

comr

mp
drme if' P0VOF ele
hnr,fJDJGf'de procurer o crrnfn'ho dê'" Paz.

J.centit"if'ãe dE línçu?

f

e

t

e

r-c-r

Ctélnfo

e

xe

Lo

e

o

s
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§ 42 A lei assegurará o rápido andamento dos processos
nas repartições públicas da admini~traçãà direta e indireta, conferindo prazo máxi.o de 90 (novent~) dias para decisões, facultará ciência aos interessados dos despachos e
das informações que a ele se refiram, garantirá a expediç~
de certidões requeridas para a defesa de direitos e para0
esclarecimento de negócios administrativos, resalvados,
quanto aos últim~s, os casos em qUe o interesse público i!
puser sigilo, conforme decis~o jJdicial. A lei fixará
o
prazo para a cessaç~o do caráter sigiloso dos
documentos
públicos ou em poder de entidades públicas.
I.portando prestaç~o de natureza alimentar, tais como vantaqens de serVidares. benefícios previdenci~rios, a partir
do prazo de 90 (noventa) dias, os valores a serem adi.~li
dos sofrerão correção de acordo com a vari~çlio nominal das
Obrigaç~es ReajJstáveis do Tesouro Nacional.

CUNHA BUENO
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l',MENDA
AcreFcente-sa ao Anteprojeto

d~

Subcomis-

são:

Ilsão símbolos nacionais. de livr~ uso pelo povo, respeit~da a lei, a Bandeira, o Hino, o E9cudo e as

Armas da República, adotados na data da promulgação
Constituição, de ve ndo o dístico da Bandeira Conter
vras Ordem, Progresso e Participaç;o.'1

desta
J3S

pala-

JUSTIFICATIVA

o

dístico l'Ordem e Progressa'l

.;1,USTIFICAÇIlO

signifi-

ca a expr~~são do autoritarismo p0sitivistp, pertence ao le-

ma l'ordem por ~a5e e progresso por fim l' da t1aitadura repub1t
cana", que se propunha a fazer tia revolução de cima
para
baixo", conforme express6es textuais da filosofia de Auqusto

Comte, que t anr o Ítlfluenciou os republicanos brasileiros da
proclamação de 1889. Ora, se o Relatório Final diz que "A
democracia participativa é anseio manifesto do povo brasileiro" que, pelo menos, se acrescente a tão desejada participação ao dístico da bandeira, começando enfim a democratizá-Ia.

As repartições públicas por força da ditadura da buroer!
cia cQlocam obstáculos, muitas vezes ridículos, para atendimento
de
pedido de vantagem ou mesmo concess~o de benefIcios. No caso da Previ
dência Social, pedidos de benefícios Buitas vezes se arrastam por meses e anos, para ratificar determinada ocorrência, co. o único e e~
clusivo fim de retardar a concess~o do benefício e com isto protegen_
do o caixa da repartição pagadora. Em matéria de prazo para concesslio
de benefícios, existe uma única manifestaçã~ do Poder Executivo
estabelecendo o tempo limite de 90 (novemta) dias Pata a concessão de beneficios à categoria dos jornalistas profissionais. 90 (noventa) dias
há de ser o prazo para todos, pois todos sRo iguais perante a lei.

/1

------------ EMENDA
Inclua-se, onde couber, no art. XXXIV
no Rnteprojeto da sl'bcomissão I-C a seguinte disposiçã"l
llPor cada hora de trabalho

prisão J o preso

t~rá subtr~ída

uma hora do tempo

cumprido
integral

EMENDA ADITIVA - Anteprojeto da SUbc00l1sslio da NaciOl18l1dade da Sober!
nia e das Relações Internacionais.
Acrescente parágrafo único ao artigo 311

na
de

Art. 311 .......
Parágrafo (1nico - A soberania popular para a formaç/io dos poderes Legislativo e Executivo é exercida através do voto dir~
to e secreto.
JlISnflCAçl\O

sua pene'".

,JUSTIFICATIVA
f)

recluso qlle trabRlha na pr1.sao, por fOE

ça de obrigação penal, submete-se a dupla punição:
"

.

p'r op'r a a

O regime político brasileiro é democrático e representatl
vo. Mag somente os Poderes Executivo e LegigJativo se legitl
mam através do voto direto e secreto, sendo indireta a legitl
mação do Poder Judiciário cuja estrutura e funcionamento re sulta da legislação específica oriunda da colaboração dos doig
outros Poderes.
A Emenda visa a assegurar o voto direto e secreto cano in~
trumento exclusivo da soberania popular para a formação dos p~

a perda da

l'berdade e a desgaste físico. Nossa emenda -vi.sa prC'po~
1

ur t o

.

cionar-Ihe a oportunidade de reabilitar-se em prazo ma1S
à custa de'seu próprio esfnrço.

C

deres Legislativo e Executivo.

----------AotOlt-------------Constituinte ADqOALDO STRECK

TtltTO/~UtlTlf'l{'.liio

Acrescente-se ao § 42 do art .••• do ~IO~· da SubcoBi~
s!o dos Direitos e Garantias Individuais, dando-lhe nova redaç~o, que
segue:
Art •.•.............................•..................
§ 111
, ............•.................. ,
.

S 22 •..•••••.••••••••.••...•. , .•.•••••.•.••....•.••••
§ 32 .•.••..•..••••.•.••••••••••••••••••••••.•••••.•••

l:
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, Et-\ENDA SUpRESSIVA - Anteprojeto da Subcomissão da Nae10nalidade da Soberania
e tias Relaçries Il"lternacionais.
Suprima-se os arts. 18 a 22 do Título 111 e os seus respectivos Capitulos (arts. 24 a 35), renumerando-se os subsistentes.
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c) preservação dos recursos naturais do subsolo, do
espaço
aéreo, do mar territorial, da plataforma submarina
d~s
não
sistemas fluviais e lacustres e de outros bens que
devam ser privatizados, conforme previsto em lei.

o Título 111 do anteprojeto da Subcomissão da Nacional!
dade, da SobeTania e das Relações Internacionais não deve evidentemente envolver nenhum dos Capítulos nele inseridos, a começar pelo
Capítulo I _ DA COMPETENCIA DA UNIAO -, por serem todos eles absol~
tamente estranhos ao âmbito de regulação constitucional da ~ita C~
missão.
A competência da União e as atribuições do Presidente da
República, do Congresso Nacional e dos Tribunais de Justiça, se incluem nos anteprojetos das 11 e 111 Comissões Temáticas - Organiz~
ção, do Estado e Organização dos Poderes e Sistema de Governo as
quais poderão apreciar, como subsídio, o exorbitante trabalho
da
Subcomissão I-a, que cuidou desnecessariamente dos tais capítulos I
a VII, que nadà têm·a ver com o Título referente às "Relações Inte!.
nacionais".

JUSTIFICAÇAO
A soberania, além de enunciada constitucionalmente,se exerce
através de atos configurados e defendidos como expressão do Poder
NacionaIs e,nesse contexto/convém definir os bens públicos inali~
náveis, embora a sua exploração possa ser eventualmente concedida
a particulares quando o monop61io estatal não deva prevalecer.
As normas referentes à exploração econômica ou social
figurar nos capítulos que tratam das Comissões VI e VII.

devem

Assim sendo, a Comissão I deverá providenciar o expurgo,
remetendo a matéria expurgada para as Comissões competentes.

r.r-------------.u" . -
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EMENDA SUBSTITUTIVA - Antep:ojeto da Subcomissão da Nacionalidade da Soberanía e das Relações Internacionais.

11-1

Substitua-se o art. 52 pelo seguinte:

100489-1

tllIISSl!Q DA SOOEBANIA E OOS DIREITOS E G/lRANTIAS 00 fOEM E DA lU!:§!
SU3C(Jol"""'~"'I""SSAO~~DA'!""'NA'õC""I~ON"":'AL"'::I~D':':ADE~~OA~SOBE~~RAN'7.-:':I~A""E="=O~AS?'=RE=L:<'A'::Ç=OE::';S:"'='INTE=="'RNA=C'='IONA~ I::.

Art. 52 - A liberdade e igualdade dos cidadãos são esseguradas
pelo Estado, mediante políticas de ordem econômica, social
e
cultural destinadas a promover o bem comum. sem disparidades in
justas entre classes ou estamentos sociais.
JUSTIFICATIVA

TIUTO/~USTI"lC.lÇ.O

,

....,

T1TULO
DA SOBERANIA

A disposição define os objetivos fundamentais do Estado de
modo a caracterizá-lo como expressão de uma democracia social.

EMENDA SUBSTITUTIVA - Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e das Relações Internacionais.
Substitua-se o art. 12 pelo seguinte:

A Emenda Substitutiva que apresentamos visa apenas a expre~
sar mais objetivamente esse princípio fundamental.

Art. 12 - O Brasil é uma República Federativa e democrática, de Regime representativo, con.tituída pela União do Distrito Federa~ Te!.
rit6rios Federais, Estados Federados e Regiões geo-econômicas.
ALU1zIO CAMPOS
JUSTIFICAÇAO

:c

O pri~cipal objetivo da emenda ~ p de incorporar as regiões geoeconômicas ao sistema federativo, institucionalizando em outros dis
positivos constitucionais a autonomia regional com a estrutura
e
funcionamento que forem disciplinados,em lei complementar.

I'LUAIUo/cOluuio/.UICOIllIUio

}

11-1
100492-1

i'D-l
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=---------------TUTO/"USTIFICAÇio---------------,

Adote-se como Título I da Constituição, sob a denominação
"Oireitos Fundament~is", toda a matéria genericamente referente a
Regime Político, Nacionalidade e Cidadania e Relações Internacionais.
JUSTIFICAÇAO

tJ DEPÚTADO ALU1zIO CAMPOS

1- 1

1

r . - r - - - - - - - - - 1'1.1IU."IO/COMluio/lvacolllnio

--,
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;rncOMISSAD DA NACIONALIDADE DA

SDBE~,.&,JI~.fl!;LA

S INTERNACIONAIS

EMENDA SUPRESSIVA - Anteprojeto da Subc:Jlllissão da Nacionalidade da Soberania e das Relaç15es Internacionais.
Suprima-se o art. 6 2, 72 e 82 consolidando-os no seguinte:
Art. 62 - A defesa da soberania nacional é dever precípuo do
Estado, que a exercerá, com o apoio das Forças Armadas, principal
mente para os seguintes fins:

CA,P1TULO II
Soberania.
CAP1TULO III
Nacionalidade e Cidadania.
CAP1TULO IV
Relações Internacionais.
Será o Título das definições básicas, a serem
dos pelas regulaç15es dos subsequentes.

a) manutenção da ordem interna;
b) preservação do territ6rio nacional contra
nas;

Os princlplos fundamentais devem constar da Constituição
como o conjunto de normas genéricas definidoras das características políticas nacionais.
Esse Título poderá ser dividido em curtíssimos Capítulos
que configurem por exemplo:
CAP1TULO I
Democracia Representativa e Modelo de Federação.

invas~es

exter-

complement~
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Et-ENDA SUBSTITUTIVA - Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e
das Relações Internacionais.
TITULDIlI
DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS

EMENDA ADITIVA
o abaixo:

Acrescente-se ao artigo 17, como parágrafo único,

Parágrafo único - O Brasil se empenhará na
ção do Mercado Comum Afro-Latina-Americano.

cria

JUSTIFICAÇAO

Substitua-se o art. 17 pelo seguinte:
Art. 17 - O Brasil manterá relações com Estados e organizações
estrangeiros e entidades internacionais, segundo os princípios e no!
mas do Direlto Internacional prevalecentes nas nações democráticas.
PARAGRAFO úNICO - Os tratados, convênios e outros atos internacionais serão firmados por representantes do governo brasileiro indl
cados na forma da lei.
JUSTIFlCAÇAO
As relações internacionais não ficam sujeitas a controle prepo~
derante ou permanente de Estado participante, salvo se no interesse
de todos os c~venentes um deles, eventualmente, receber o encargo de
atuar como controlador. Mas esse é um detalhe que não deve constar
de texto constitucional.
Essa é a principal razão pela qual propomos a emenda que melhor
reflete as normas consolidadas no Direito Internacional Público.

Sente-se, desde há muito, a necessidade de se con
gregarem, sob um organismo comum, os países do Terceiro Mundo. A faI
ta de entr~samento.tem permitido a ação danosa dos países, que
inte
gram a Comlssão Trllateral, - Mercado Comum Europeu, Estados
Unidos
da América do Norte e Japão, - na voracidade por matérias-primas, ali
mentadoras do seu avançado parque industrial. Por sua proximidade
Africa e América Latina têm condições de se unirem em torno de
um
programa comum de desenvolvimento, que traga a riqueza e o bem-estar
à seus povos, passando a constituir nova força mundial de resistênCia
às investidas do néo-imperialismo. O Mercado Comum Afro-Latina-Americano representará importante etapa no caminho da emancipação econômi
ca e da redenção social, cultural e política dos países que integrai
o Continente Negro e o Novo Mundo.
.
Interpretou o relator a proposição ,como se fora
uma carta de intenções. Não o será a Constituição quando fala
também
em democracia, liberdade e direitos humanos? O esforço brasileiro em
prol de um Mercado Comum Afro-Latina-Americano trará outra conotação
em nossas r:lações internacionais, e situará melhor o nosso país
pe
rante a Afrlca e as Américas, e - por que não dizer? _ perante os in
tegrantes da comissão Trilateral. Subjetivismo por subjetivismo anun
ciemos a nossa intenção por algo de mais palpável.
'
-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AU1'OIl----

EMENDA MODIFICATlVA
ção:

_

O item IV do artigo 24 terá a seguinte reda-

IV - Permitirá que forças braSileiras sejam
colocadas à disposição da ONU e da OEA, depois de autorização do Con
gresso Nacional;
TrTULO II
DA NACIONALIDADE

JUSTIFICAÇI\O

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como parágrafo único do artigo
12:

Art. - A nacionalidade brasileira poderá
adquirida por estrangeiro que:

ser

1 - tenha completado vinte e um anos de idade,
11 - resida no Brasil, de forma permanente, há
mais de cinco anos.
111 - fale e escreva a língua portuguesa;
IV - não tenha cometido crime inafiançável

Pretende-se impedir que, a serviço de
inte
resses subalternos estrangeiros, as nossas Forças Armadas' invadam
países e violem a soberania da sua nação,como ocorreu na
Répúolica
Dominicana, quando tropas brasileiras ajudaram a depor um
governo
constitucionalmente constituído, e eleito pelo povo. A aut or í.zação pré
via do Congresso Nacional estabelecerá um policiamento sobre o de s t T
no, a missão e sob responsabilidade de quem é que estaremos enviandõ
forças militares para o exterior.

JUSHFICA TIVA

O Brasil é um mosaico de raças, e tem ro imigra~
te apreciável força de trabalho, fator ponderável do seu desenvolvimento econõmico, social, cultural e tecnológico. Se damos guarida ao
estrangeiro, queremos, contudo, a sua integração total em nossa
n~
cionalidade desde que haja adquirido a consciência de
brasileiro
por diuturna convivência com o nosso povo, pelo conhecimento da nos
sa língua e por sua conduta exemplar. Os Estados Unidos da
América
do Norte exigem também residência permanente de, no mínimo,
cinco
anos em seu território do candidato à nacionalização, a fim de
que
haja tempo para a sua integração no seio da comunidade norte-americana, e a fim de que haja tempo para a verificação do seu comporta menta social. Desejamos cidadãos úteis à nossa Pátria, no
intuito
de enriquecê-la com novos valores morais e intelectuais.
O relator prefere lei complementar para regulamentar a matéria. Data vênia, julgamos que a aquisição da naturalid~
de brasileira por estrangeiros deve ser objeto de matéria
constit~
cional em suas linhas mestras, deixando para a lei complementar
a
parte processual, em seus mínimos detalhes.

r:liJ
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Acrescente-se ao Artigo 19:
"Parágrafo único - A política externa do Brasil se orientará por:
I - Defesa de auto-determinação dos povos;
11 - Não ingerência em assuntos internos
de
outros povos;
111 - Respeito aos direitos humanos;
IV - Condenação ao colonialismo sob todas as
formas, à discriminação racial e ideológi
ca, ao terrorismo, à tortura, ao armamen~
tismo e à guerra.

I . Comfssio da Soberania e dosDIreItos e Garantias do Homem e daMulher •

JUSTIFICAÇ1l0
Cioso da sua pr6pria soberania, o Brasil quer
deles
que seja respeitada também a dos outros povos, com direito
de escolherem o caminho que melhor lhes pareça, segundo os
ptincí
pios da coexistência pacífica, da solidariedade e da coopéração in
ternacionais. Encontra, no respeito aos direitos humanos, motivaçãõ
para a formação de um homem melhor,com uma vida melhor. Opõe-seene~
gicamente a qualquer forma de exploração do homem pelo homem,
do
país mais fraco e mais pobre pelo país mais rico
e
mais forte.Combate à discriminação racial e ideo16gica, fator
de
disc6rdia e de 6dios, que levam à inimizade, à quebra da paz e à fe
licidade dos seres humanos sobre a face da terra.
O terrorismo e a tortura são manifestações
concretas desse 6dio e desse permanente estado de guerra entre indi
víduos e povos, quando o respeito à pessoa humana e o sentimento de
fraternidade inspiram o amor ao pr6ximo e a harmonia entre as
n~
ções. S6 assim teremos afastado de vez o perigo das guerras, com a
sua coôrte de males e dores, e teremos ajudado a humanidade a enveredar pelo caminho da Paz, da Prosperidade, do Bem-Estar e da
Fe
licidade Universal.
O relator acerta, no artigo 19 do
projeto,
quando fala que o Brasil "se regerá pelos princípios constantes da
Carta da Organização das Nações Unidas", e, no artigo 20, que
"o
Brasil r~speitará os pr~rcipios 4ahCarta da Organização
Estados
Americanos". A nosso ver, a nossa Constituição precisa ser entendida,
para ser obedecida, pelos brasileiros, e poucos, muito poucos, conh~
cem o teor das Cartas da ONU e da OEA, e todos compreenderão melhor
quais os compromissos internacionais que contraímos ao mencionarmos
explicitamente a defesa da auto-determinação dos povos, a não
ing~
rência em assuntos internos de outros povos, o respeito aos direitos
humanos, a condenação ao colonialismo sob todas as formas, à discriminação racial e ideo16gica, ao terrorismo, à tortura, ao armamenti~
mo e à guerra. Assim, pois, insistimos em nossa colocação.
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DA SOBERANIA
EMENDA MODIFICATIVA
O artigo 211 passa a ter a seguinte redação:
Artigo 211 - A soberania emana do povo, a ele
pertence, e, em seu nome e interesse exclusivo, é exercida.
.::lJSTIFICAÇIlO

~

E clássica a definição dê que, no regime democrático, governo é do povo, para o povo e pelo povo. O povo exerce o poder
através dos representantes que elege para II Executivo e para o Legislativo •
Nem sempre, todavia, os mandatários têm se desinclJllbido fielmente do
seu
mandato, omissos que são na defesa dos interesses do povo. Daí, a complementação explicita, e mais correta, de que o poder é exercido em nome e no interesse exclusivo do povo,configurando-se, pois, como mandatário infiel aqu.!:.
le que assim não o faça.
Consideramos que o .t!!xto do artigo 22
do
projeto não é completo. Quando dizemos que " a Soberania emana do povo,
a
ele pertence, e , em seu nome e interesse exclusivo, é exercida," não comet.!:.
mos a aparente redundância, à qual alude o relator. se a soberania emana do
povo, a ele a:nt.inua a pertencer, mesmo quando nomeia, nas eleições, os seus
mandatários, tanto que, se deve explicitar que, em seu nome e interesse exclusivo, é exercida. Em outra parte, em outra ComisSão, apresentamos emenda
para cassação de mandato por meio de ação popular daquele que não o exerça
no interesse exclusivo do povo••Assim, pois, • redação que ora prCljlOllWJs im põe a soberania popular como for\te permanerie \:lo Poder, sem redlrldâncias, e
com exposição clara e concisa de una doutrina politica demOCrática.

DA SOBERANIA
EMENDA KJOIFICATIVA
O artigo 62 passará a ter a seguinte redação:
Artigo 62 - A soberania nacional se exerce s~
bre todo o Territ6rio Nacional que, conforme definido nas convenções inter~
cionais e na legislação federal, compreende:
a- O espaço fisico, no continente sul-americ.!!.
no, delimitado por fronteiras historica mente definidas e traçadas .
b- O mar territorial de duzentas milhas;
c- A plataforma continental;
d- D sistema de ilhas oceânicas;
e- O espaço aéreo, desde as fronteiras continentais até o mar territorial e as ilhas
oceânicas;
f-O subsolo brasileiro na sua totalidade;
g- Os solos e as suas águas;
h- A parcela territorial na Antártida, quando
estabelecida em tratados internacionais;
.::lJSTIFlCAÇllO

O espaço fisico e eco16gico brasileiro constitui o território nacional, herança histórica a ser preservada por todas as gerações como patrimônio inalienát'el.
\se una naç!\o *e constituí de povo, territ6rio
e língua geral, carecia definir, na Constituição,'qual, efetivamente, o territ6rio sobre o qual o Brasil exerce, com plenitude, a sua soberania. E o que ora
se faz.
Como o artigo 82 do projeto diz que "a defe
sa da soberania e do território nacional é dever de todo brasileiro e missCa
precípua das Forças Armadas," temos de definir qual seja o territ6rio nacio _
nal, e não em termos vagos, como consta do artigo 62 do projeto. se há alusão
à Antártida, é porque o Brasil, embora tardiamente , lá se coloca, e o terr,!
t6rio a obter passará a ser um prolongamento do seu pr6prio territ6rio.
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DA saERANIA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se como paragráfo único ao artigo 711:
~ D cruzado, e suas dfvisi5es, é a moedapadrão para uso exclusivo nas operações financeiras dentro do páís.
§ llnico

.::lJSTIFICAÇIlO

Não podemos consentir q..e •indivicluos e empresas continuem a adotar o dolar, ou outra moeda estrangeira, como padrão para
o cálculo do aluguel de imóveis, compra e venda de utilidades, etc. Esse critério depõe contra o Brasil, e desacredita a nossa LJ'lidade monetária perante
a opinião pública nacional e internacional. A adoção de moeda estrangeira
'nas transações internas afeta a soberaüa nacional, e nos reduz à condição de
mera colônia de paises imperialistas.
Lamentamos não podermos aceitar o argLlTlPnto
infantil do relator de que " as vicissitudes por que tem passado o
cruzado
ainda são nuito evidentes e ostensivas para dar-lhe espaço constitucional e
exclusividade nas operações financeiras dentro do país". Se não respeitarmos
a moeda nacional, contribuiremos para o cáos no mercado interno. Por sermos
um "mosaico de raças", na expressão de un sociólogo, cada colônia iria querer
impor a moeda do seu pais de origem, desde o dolar, o iene, a libra esterlina,
o marco, até conchas de praia e frutas do mato... se as vicissitudes, evidentes e ostensivas: não nos permitem impor o cruzadot, e as suas divisões, den tro do pais, abriguemo-nos sob a cartola de Tio Sem ou de John Bull, pedindo-lhes licença para aoctareos a _ moeda, !IR ~lÚ1Cia li nossa cmdiç!lo
de
Mí'é~;;h
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Urge maior policiamento, Por parte dos representantes do povo, na posse e expkoração efetiva da terra, com vistas a
impedirem-se a f'ormação de latifúndios improdutivos e a posse indiscriminada por estrangeiros de grande parte do territ6rio nacional. A intervençl'io da
Câmara AIta no processo ,fundiário visa a IOOralização e a rigorosa verificação das razões do interesse na obtenção de determinada área de terras. Nem
sempre está em jogo o exercício da atividade agro-pastoril, mas a ocultação
propositada, para exploração posterior e clandestina, de petróleo,
ouro,
prata, pedras preciosas e minerais estratégicos de importância nela existe.!!
tes. O cuidado na análise de cada caso contribuirá para a sereção
melhor
dos contemplados, contribuirá , sobretudo , para evitar que as fl'I.JltinaciE.
nais se assenhorel!m ti:l territ6rio brasileiro, depois de haverem se apossado
de fatias crescentes da nossa economia. Os latifúndios serão controlados e
a reforma agrária terá maiores oportunidades.

M SlB:RANIA

El-Ef'lJA ADITIVA
Acrescente-se, COlOO parágrafo lÍ1ico e alíneas do art. 52.
§ único - N!lo participará da acininistraçl'io pública direta e
indireta cpJem não haja comletaoo o prazo de, no míníno, cinco anos de cessação da
atividade técnico-profissional em empresa estrangeira.
a) - Não poderá exercer atividade técnico-profissional
em
empresa estrangeira, quem não tenha deixado decorrer o prazo míníno de cinco anos
ap6s sua participação na armíní.stração pública direta e indireta.
b) - Incorrerá em crime de responsabilidade, objeto, se ne _
cessário, de ação popular, cpJem violar as disposições deste artigo.
.1ISTIFICAt;AO

Alia-se a rroral Idade acininistrativa à necessidade de defesa
do interesse nacional. Com preocupante frequência, teroos verificado que até Ministros de Estado saem do Ministério diretamente para postos de comando em empresas '
estrangeiras. Pagamento de favorecimentos ilícitos, em detrimento da economia brasileira?
São situações suspeitas que se criam, por falta de mE!didas
cautelares. Suprir-se-á a lacuna com este dispositivo constitucional.
Se insistilOOs na emenda, é porque miramo-nos em lamentávei
exemplos de Ministros de Estado vinculados, durante a sua gestão, a IlkJltinacionals,
não se sabendo se são mais funcionários destas, do que Ministros. Outros, _ e os •
casos são rumerosos , - sairam do Minsitério para o comando da Ericsson e outras •
IlkJltinacionais, graças à benevolência com que haviam sido tratadas. Conhecedor da
máquina e das pessoas com poder decis6rio no governo, o ministro retirante conti _
nuará a fazer tráfico de influência, a servir até de espião, em beneficio da empre
sa, COlOO tem acontecido tanbém na Alemanha, na França e na Inglaterra. Proibiçãoconstitucional dará maior força na vigilância da conduta dos nossos homens públi _
coso
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El-Ef>DA ADITIVA
Acrescente-se, - COlOO i tem IV ao artiSlO 32:
CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
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IV - A Lhillo revisará as concessões de terras devolutas a estrangeiros, feitas sem a aprovação prévia do senado Fede _
ral, tornando sem efeito as não utilizadas, na data da ~rOllXJlgaçãa
desta
Constituição, em projetos agro-pecuários que lhes haviam dado origem.
.1ISTIFICPi;M

Inclua-se no Texto Constitucional o seguinte dispositivo:

As continuadas concessões a
estrangeiros
de extensas áreas de terras, em passado recente, Puseram em sério risco a sE.
berania e a segurança do nosso pais. Cada individuo, OU empresa, que se prE.
pôs a executar projetos agro-pecuários, sobretudo na Amazônia, _ mas, na ve~
dade, informado, antes do pr6prio governo brasileiro, pelos Satélites - espiões,-se preocupou em assegurar-se o domínio e posse de áreas de terras onde se localizam abundantes matérias primas, minerais nobres e estratégicos ,
petr6leo e riquezas vegetais, a serem exploradas no roomento ooortmo. Caso
significativo foi a campanha, anos atrás, para a formaçl'io de grande lago 8IIl2.
zôníco, defendida pelo Instituto Hudson, dos Estados Lhidos, e , agora,
na
região indicada, surgiu a rica jazida de petr6leo de Urucum. Essas distor _
ções conspiram contra os interesses do Brasil, motivo pelo qual urge a revisão, e cancelamento, quando for o caso, - de apressadas e irresponsáveis co.!!
cessões de terras a estrangeiros.

§ ••• - A adMinistraçl'io pública nl'io poderá i.por sansões que

que iMpliquem eM restrições ou privaçl'io da liberdade.
JUS T I F I C A

É importante

ç

ter~os

~

O

no Texto Constitucional que trate

privaçl'io ou restriçl'io da liberdade, dispositivo que proíba a

da

admini~

traçl'io pública impor sansões dessa natureza. Queremos acabar com a

ch~

Mada prisão adMInistrativa, decretada, liMinarmente, e de plano,

por

autoridades que nl'io as 60 Poder 3udiciário.
Nosso objetivo é adotar o princípio segundo o qual nenhu.a

O Senado devet voltar a ser OlNido e acatado
cpJando tratar-se da concessão, p,* venda ou\dc\lçllo, de área de terras igual
ou superior a dois mil alqueires aulistas.

lesão de direito pode ser subtraída ao exaMe do Poder Judiciário.
EM su.a, so.ente esse Poder poderá i8por penas privativas ou restritivas da liberdade.
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E.enda Aditiva

Art.
Juízo Crimi n al ,

A vítima

do delito será assegurada indenlzaçào no
JDSTl FI CATlVA

Acrescente-se COlOO item In do artigo 32
In - O Senado se pronunciará obrigatoriamente sobre a al í.enação de terras devolutas, a nacionais e estrangeiros ,
em área igual ou superior a cinco mil héctares.

O Código Criminal do Império (1831) determinava fosse o réu
também c o nd en ado a t nd em z ar- os prejuízos, poupando a vítima, ou
seus, sucessores. dos ônus da propositura de nova ação do foro
cível.
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5 - O Pragmatlsmo Amoral como' diretriZ da Polítlca Externa Negócio amoral, onde não há valores. nem princípios, a venda de
Como hoje, em nosso país, ni nguém sabe
armas é i ncontrol ãv el ,
~
se vende e para quem se vende. Em troca dos "dól ares da
morte" pratica-se no plano das relações internacionais um cínlco
pragmatlsmo
que
condiciona
toda a política
exterior
aos
incomensuráVeis lucros dos fabrlCantes de armas.

E preciso conscientlzar a socledade brasilelra para esse
direito humano, que tem sido mlnimizado ou negllgenclado. incluslve
em nossa reglsl.ação penal moderna, A proposta em tel a atende a
esse imperativo de Justiça assistindo, de imedlato. às vítimas e
seus famillares que hoje têm de águardar o julgamento do réu, as
mais das vezes delongado por anos a fio, e depols propor ainda nova
ação, indenizatória. no foro cível, recorrer a advogados e aguardar
ma1s outros tantos anos (dois anos, no mínimo) para então haver a
recomposição do dano.

Professamos
de público nos plenários internacionais, o
paclfismo, entretanto há muito que armamentos brasileiros, segundo
revela "O ESTADO DE SKO PAULO". estão equlpando os "migs" russos do
regime de KHADAFI. enquanto hoje contribuimos para a carnificina
das guerras do Oriente Médio.
Brasil, alvo na próxima guerra - A impl antação desse
6
parque bélico. sem o assentimento do povo e sem o control e . do
Congresso Nacional, tranforma· i nevitavelmente o Brasil em alvo
estratégico num próximo confl t t o mund i alo Uma guerra que será a
ultima da humanidade. O mundo caminha para destruição total. e o
nosso país lamentavelmente passou a ser um dos promotores da louca
"corrida para a morte", em contradição com seus valores cristãos e
humanitários. O escãndalo assume proporções odiosas quando se sabe
que apesar desses milhões de dólares, morrem no Brasil 5 crianças a
cada 7 minutos. Por isso que João XXIII, PAULO VI e JOKO PAULO li,
não hesitaram em condenar de modo candente, a corrida arm anent r s t a,

Seria um contrasenso que nos preocupássemos
como nos
preocupamos, realmente - com o respeito aos direitos humanos dos
réus e sentenciados, e ao mesmo tempo ignorássemos os direitos de
suas vítimas e familiares. Acolhida esta emenda, o próprio juiz do
crime arbitrará, na mesma sentença. a indenização devida pelo réu ã
vítima ou a seus herdeiros.

7
Tratores e não Tanques de Guerra - Somos um país que
precisa de tratores e não de tanques de guerra: ao preço de UIII
"lança-foguetes" (US$ 10 milhões) construir-se-iam dez CIEPs, isto'
é. escol as para dez mil cri enç as , em regime de ensi no model ar,
,.,.,.

TlEno/.lun.'lcAçio-----------------,

Não desejamos um Brasil t nõ ef es c , ao contrário, devemos
procurar equipar nossas forças armadas (cujo papel. em nossa
história. à exceção do mOVlmento de 1964, é altamente positivo)
que podem. e devem. fabricar armamentos exclusivamente para sua
modernlzação e eficiência.
O que passar disto é bellclsmo a
exarcerbar a execrável deformação que é o militarismo.

UTUlO 111
DAS RElAÇOES INTERNACIONAIS
Art.
O Brasil, no tocante às relações internaclonais,
reger-se-á pelos princípios de defesa da paz, preservação da
autodeterminação dos povos, do respeito às minorias;
repúdio a
guerra, ã competição armamentista e ao terrorismo.

8 - Ameaça Nuclear - Os acidentes com usinas nucleares nas
maiores potências (Three Mile Island - EUA e Tchernobil - URSS) já
estão provocando o fechamento ou desativação de inumeras usinas
outros países, sobretudo na Europa. A opinião publica brasileira
foi há pouco sacudida pel a notíci a de que até campo de provas
nucleares já teria sido dellmitado no Pará.
O mundo adquire
consciência do p~igo das centrais nucleares e. com muito mais
razão. das bombas, 09ivas e submarinos atõmicos (nossa Marinha,
anuncia-se, fabricaria em breve uma unidade) perigo que é real nas
trágicas conseqüências das radiações, em nuvens. que contaminam
populações a milhares de quilômetros de distãncia desses desastres.
Não podemos legar a nossos filhos a catástrofe nuclear.
A
alternativa para a vlda é recusarmos a loucura coletiva que
encaminha a humanidade para o desastre flnal.

e.

S I? - Fica vedada a fabrica.ção de armamento bélico mr l t t ar
para fins de exportação.
S
2~
O Brasil não produzirá. nem mesmo a título
experimental. qualquer artefato nuclear para fins militares ou como
fonte energética.

JUSTIFICATIVA
1
Tradição Histórico-Constitucional Brasileira
A
- história do Brasil tem sido assinal eda, dentre os países do mundo
oc rd ent al , por admirável coerência com sua vocação pacifista.
Nossas constituições refletem essa vocação. simbolizada nos vultos
de Caxi as e do Marechal Rondon.

9
Mi nha Proposta - Razão por que estou propondo, fi el ao
princípio da "preservação da vida". que tem sido meu lema na vida
publlca, desde as 1utas que empreendi pel a defesa do Val e do
Paraíba dos poluentes químlcos e da ameaça nuclear. que o Brasil
não mal s exporte qualquer armamento de guerra.

2 - A I ndústria da Morte - HOJe o País renega essa tradição
hlstórica pacifista, tornando-se o quinto exportador mundial de
armas.
Passamos a integrar o s t m s t r o clube dos " j ndus t r r e t s da
morte".
a produzir armas sofiscadas. de terrível poder
de
destrulção, hoje usadas no assassinato de crianças. mulheres e
populações i ntei r as ,

10
Em Defesa da Vida - Voltando a nação para seus
lnafastáveis compromissos crlstãos e humanistas. o povo brasileiro
afastará a suprema vergonha de estar contribuindo para a morte e a
destruição, e estará resgatando a mlssão de Rondon figura tutelar
que legou ã humanidade o sublime ensinamento de ser preferível'
"morrer do que matar nossos semelhantes".

3 -Complexo Industrial Militar - Sur q i u no s r es r t , ã revelia
da Nação. um "compl exo i ndus t r i al mt l t t ar " que nos Estados Unidos
foi denunci ado pelo General Eisenhower, quando Presidente daquele
País.
como
uma
ameaça à própria estrutura
da
sociedade
no r-t ev amer i c ana,

Entre nós não é difícil concluir que esse poder adquirirá. elll
pouco tempo. uma expressão e um peso inimaginávels com todo o
cortejo de interesses. corrupção e espionagem que acompanha a
"indústria da morte" e seus mercadores apátridas.
4 - Corrida I ncontrol ável - Mesmo nos Estados Unidos. onde há
uma opinlão pública e llberdade de imprensa. os escãndalos que
envolvem o tráflco de armamentos se sucedem, como agora no caso
da venda "clandestlna" de armas para o Irã, com a conflssão do
Presidente Reagan. de' 'que tudo ignorava. O desdobramento desse
escândalo demonstrou. ao longo dos últimos quatro meses. que
Portugal, Israel e até a China estavam envolvidos nesse inflndável
"repasse" de armas.
Formam os grupos armamentistas um poder
paralelo que não pode deixar de preocupar aos homens livres.

------------- ..... --------------
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NOEL DE CARVALHO
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EMENDA
100507·3

çlo---------------,

TfIlTO!"lJlTl'IC...

Art.
Integra esta Co ns t i t u ão a "Decl aração Universal
dos Direitos do Homem e do Cldadão". aprovada na 111 Sessão
Ordinária da Assembléia Geral das Nações üm d as , em 10 de dezembro
de 1948, cUJos princípios poderão, sem exceções. ser invocados ante
os tribunais brasileiros.
í

ç

•
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
A inserção da "Declaração Uni v e r s al dos Direitos do Homem e
do Cldadão" no texto c cns t i t uc r o n at . o b j e t t v a ampliar o espectro de
garantias
e
dlreltos a serem invocados ante os
trlbunals
brasl1eiros. em caráter subsidlárlo.
Os p r i nc f p i os formul ados e aprovados pel a Assembl i a Geral
das Nações Un i d as , da qual o Brasil é país fundador. encontram-se
s mrl armente 1 ntegrados à Constituição da Repúb1 ica da Nlcarágua.
ê

í

A presente emenda aditlva. aSSlm. aumentaria. como de fato
aumenta.
o conJunto de dispositlVOS relativos aos
dlreltos
fundamentais do homem.

eu

11_1

NOEL DE CARVALHO
PLlN,lIlIO/COU.S,;,O/.UICOM1Jllo--------

fB...'_S_O_B_E_R_AN_I_A_O_I_R._H_O_M_EM_E_OA_M..c.U_L_H_ER..;./_P_OL_...;.,_C_O~LE_T_...;.,_GA_R_A_NT_I_AS-,j

O prlnclpal
anselO dos homens é o
transparente. sem o que não há democracla.

de

terem

um

governo

As elites privl1egladas costumam valer-se do Slg110 para
usufruirem do poder em círculo esotérico. somente acessível
a
alguns
"f m c t ed o s v,
De nada vale proclamar as
liberdades
de pensamento e de imprensa se a verdade histórlca é sonegada
s t s t emat r c emant s por essas elites.
Nos
Estados
Unidos.
que tem. por
sua
posição
de
superpotência. grandes problemas de segurança nacional. apesar
disso
confldencia1idade dos negócios do Estado é 11mitada i
vi nte anos.
deplorável que estudantes e bolsistas norte-americanos
tenham acesso a documentos sobre nossa histôrla. enquanto no Brasil
eles ãs vezes se tornam i n ac es s Iv e t s para sempre. Precisamos. COIlO
indeclinável exigência democrática, deixar de ter. como até hoje
temos, uma história para "uso externo" e outra encerrada nos
arquivos públicos.

100508-1

r . - r - - - - - - - - - - - - - - - Tr:llTO/~USTI~.CAÇio---------------__,
,......

eu

Art. 40

AUTOIlt----

r----------

S lo. Incorpora-se a esta ConstitulÇão o texto integral dos
"ut r e i t os
Fu nd amen t e i s e un ver s ai s do Oons um d o r-:' , aprovado pela
Organização das Nações Unldas (ONU) e informado pelos seguintes
p r t ncipios:

f:

-.

CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ
COM

[lA

"~INAI'lIO/COMI"io/.U.CO.llJ
. .i o -

SOB DOS DIR. E GAR. DO roEM E DA M.JU-ER

í

í

r:-r---------------TUTO!oIU.TII".CAÇÃO----------------,

Dê-se ao Título lU, do ante-projeto da

I.
11.
11 I.
I V.

01 r e r t o
01 reito
Oirelto
Olreito
V. 01relto
VI. Di r e i t o
VI I • 01 r e t t o

EMENDA
100510·3

--,

à Segurança
à Escolha
à~I nformação
de ser ouvido

Subcomi~

são da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, a sequi.!:'.
te redação, suprimindo-se os artigos 20, 21, 22, 23 e renunerando-se os

d!!.

mais:

I nden t z ação
Título lU
Das Relações Internacionais
Art. 17 - O Brasil rege-se nas re lações

Educação para o Consumo
a um Meio Amb i ent e Saudável

intern~

cionais pelos seguintes princípios:

JUSTIFICATIVA

I - Defesa e promoção dos direitos hunanos
fundarrento na Declaração Universal dos Direitos do Homem;
Por sua expressão u n i v e r s el , mercê da consagração pe1 a ONU _
que o Brasil
integra como pais fundador - tornada aSSlm texto
fundamental na busca do comum entendimento dos povos e su~ união em
torno
da
dignidade do Homem. a Oec1 ar ação
dos
"01 r e t os
Fu nd ems nt ar s e ünt ve r s at s do Consumidor" deve ser incorporada ã Lei
Fundamental. podendo. assim. inspirar o CÓdlg0 do Consumidor
previsto neste artlgo e servir-lhe de fonte subsidiária perante os
tribunais.

com

U -'I~stalação e funcionamento de Cortes Intern~

cronaís dos Direitos do 'Homem e da t-\Jlher. no âniJito regional ou I.rliversal
dotadas de poder jurisdicional sobre os Estados pactuantes;

í

lU - Condenação a tortura e a penas ou tratame.!:'.
tos cruéis, desunanos ou degradantes;
IV - Abolição de todas as formas de colonialismo,

Em
conseqüência
seguintes.

deverão

ser

renumerados

os

p arãg r at o s

de in-perialismo e discriminação;

V - Solução dos conflitos internacionais por fleQ2.
ciações diretas. arbitragem e outros meios pacíficos. com a cooperação dos
da
organismos internacionais. vedadas a corrida armanentista e a guerra
conquista;

r------------- lIuto_--

_

VI - Apoio aos movimentos de independência naci.Q.
nal em todos os povos. em obediência aos princípios da autodederminação e
do respeito às minorias;
VU - InterctrnJio do patrimônio tecnológico. cie.!:'.

ti fico e cultural da hunanidade.
TfllTo/.luIT1'ICAÇio---------------,

Art.
Não haverã documentos secretos. ou qualsquer papels
püb11COS
relativos a fatos econôm1cos. polit1COS. históricos.
científicos ou sOc1a1s. passados vlnte anos de sua produção.

Parágrafo

Onfco

Oar-se-á "habeas data" ao 'cidadão cujo
acesso aos. mesmos lhe for denegado por qualqu~r instituição. órgão
público ou autoridade.

Art. 18 - O Brasil participa da sociedade interl1i!
cional por meio de pactos, tratados e acordos com os Estados
soberanos,
com os organismos internacionais e com as associações de relevantes servI
ços à causa da hunanidade e ao llIIlParo e à promoção da pessoa hunana.
Art. 19 - Os pactos. tratados e acordos
intern~
cianais dependem de ratificação do Congresso Nacional.
Parágrafo Lnico - O conteúdo dos compromissos

de

que trata este artigo .i~rpora~sB à ordem interna ~ndo se tratar de di~
posiçi5es normativas, salvo emenda constitucional se for o caso.
.'
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JUSTIFICATIVA

A emenda pretende dar U1idade aos princípios

i~

formadores da politica exterior brasileira, enunerando-os de forma sistem!
tica e abrangente.
,
Desde o ítem I, do art. 17, defende-se a necess!
dade de alicerçar-se a defesa e a promoção dos direitos hllll8nos na DeclarE.
ção Universal dos Direitos do Homem, tal como a proclamou à Assembléia ~
ral das Nações Unidas, reunida em Paris, em dezembro de 1948.
A enmeraçãc, pois, dos direitos da pessoa ~
na, no direito const.ítccâooal brasileiro, sejam os direitos civis, polit!
cos, sociais, culturais e econômicos, não exclui os prãrcípíos consagrados
no plano internacional, contidos em documentos subscritos pelo Brasil.
~ o Estado brasileiro signatário da Declaração y.
niversal, bem como, desde 1985, dos pactos de Direitos Civis, PolIticos, f
conômicos, Sociais e Culturais, da OMJ, de 1966, e do Pacto de São José da
Costa Rica, de 1969, no ãmbito da DEA.
Tais pactos consubstanciam o desdobramento das d~
cl.arações de direitos, definindo juridicamente cada LJll deles e criando as
condições irrprescindíveis à sua eficácia.
O Pacto de São José da Costa Rica estabelece
a
criação de lIlI8 Corte rnternacíooal dos Direitos Hunanos, con base na DeclE.
ração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, consagrada na Conferência
de Bogotá, de 1948, e jurisdição na América Latina, .obviamente nos países
pactuantes.
Assim, estabelecer, entre os princípios definiC!2.
res do relacionamento internacional do Brasil, a diretiva para a instala
ção e funcionamento de Cortes, constitui apenas e desde logo a incorpor.§.
ção ao direito público interno de corrp~omissos internacionais já assumidos
e, que, no caso do Pacto de São José, segundo consta, se encontra na pauta
do Congresso Nacional para ratificação. Tantlém em relação a tortura, somos
subscritores da Convenção, elaborada pela Comissão dos Direitos Hunanos,
da OMJ, que define esse crime, impondo-se igualmente na esfera internaci~
nal sua condenação e a das penas ou tratamentos cruéis, desimanos ou degr.§.
dantes.
Estes e os demais principios sugeridos, a rigor,.
dispensam justificação, por encerrarem valores reconhecidos e proclamados
por todos os povos civilizados do universo.

A menos que se admitisse a deliberação de uma 1Il8ioria qualquer na
circunscrição eleitoral própria ,com o iníquo e anti- democrático esmagamento da minoria interessada •
Note-se o caráter partidário da representação ~ assembléias políticas .A mobilização popular para
a revogação de mandatos seria , pois , .necessârãeeente , partidária. Fácil
é verificar , por conseguinte , os riscos a que se submeteriamos Çl3:l.B1JS P3ttidos . ~e aos grandes fosse outorgado o poder de questionar a legitimidade
dos mandatos atribuídos àqueles em eleições livres •
Ainda atinitindo pudesse a iniciativa popular ~
fazer-se fora do quadro partidário , caberia ponderar a ameaça representada
pelo poder econômico , semre capaz de articular-se para eliminar da ,vida pública quem quer que pusesse em risco seus interesses .
Quanto aos mandatos constituldos por eleição
majoritária , como ocorre çom os senadores , certamente não haveria maiores
dificuldades para revoqâ-Ios , mediante novo escrutínio geral. É óbvio , contudo , não ser esta a forma democrática para o controle da fidelidade
dos
mandatários para com seus eleitores • ~lhor, pura e sirrplesmente , reduzir a
duração dos mandatos.. Na verdade , o " recall " caro o chamam os norte-sneri
canos , só no inicio do século foi íntrooozíoo no direito constitucional dos
Estados Unidos • E,assim mesmo , somer.lte no direito constitucional estac1Jal ,
de LJlla dúzia de Estado!:; para ser mais preciso •
Oswaldo TrigJeiro , consagrado constituciona lista , trata do assunto em .. O Regime dos Estados na União Americana ". ~
le a afirmação :"0 uso do "recall" tem sido pouco fJ'equellte_e .IllI..-eioria dos
casos tem operado limitadamente , no c~ do governo local ". E ainda : ~ A
estatística referente aos "recalls" é de fato insignificante " tEm un período
de 25 anos , registram-se apenas 29 casos, e destes sanente un fora do mbiente mmícfpal " , Aqui refere-se o autor à cassação do Governador de- North,
Dakota ,"afastado do cargo em 1921 , após pronuncisnento desfavorável'
do
eleitorado estac1Jal " : •
Essa, portanto ,a limitada experiência snericana . Antes assim . Não conhecerfrn eles as listas de cassações ,nem a abusiva ingerência militar para invalidar a manifestação das urnas'.
Não se justifica , portanto , anular os resultados eleitorais , ainda que em l1lJIle do próprio povo ,
Mais vale preservar em toda sua integridade a
intangibilidade dos mandatos populares .

m
ê: DEPUTADO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AUTOIll

po

C/

~L1NA'UO/cOlll,.io/.u.CO
.. I..i

o----------

f: CoMIS. DA SOBER.E DOS DIREITOS E GAR. DO H>EM E DA IoULI-ER
=

I

_

CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

,--

.IUTOIt

MAURICIO NASSER

EMENDA
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EMENDA
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TlITO/olu.Tl'le~io---------------.,

Suprima-se o art. 19 , do ante-projeto da Subcomissão dos Direitos Politicos , dos Direitos Coletivos e Garantias e , como conseqüência , nos termos do art. 23 §29 do regimento da A.N.C , supriman se igualmente , as expressões "o voto IlMX:8tário ou destituinte " , no art.
32 , ti ação de desconstituíção ti no inciso VII , do art. 33 , e o art. 51 ,
todos do ante-projeto citado .

Depois da expres;llo, "à expressão direta do pensa
mento e das artes"; acresce~ no item XXI do projeto da Subcomissãõ
dos Direitos e Garantias Individuais:

A pensão, percebida por viúva e filhos, é de valor
igual, à da aposentadoria a que o segurado tinha direito, e
nunca
menos do salário mínimo.
JUSTIFICAÇIlO

.JJSTIFICAÇllo
Basta de cassações. Revogação de mandatos e cassação significam uma única e mesma coisa .0 País já foi
suficientemente traumatizado pelas cassações decorrentes dos atos institucionais ~ promovidas pelo. regime militar ,para aceitar agora atldesconstituí~ãotl de mandatos , seja ainda por iniciativa popular.
O p;eceito do art. 19 é tanto mais inaceit!
vel , quanto se aplica apenas aos mandatos parla~entares
. Ora ,
vereadores , deputados estaduais e federais e~egem-se por voto
proporcional , inviabilizando-se,portanto , tod~ e qualquer for~a
de identificação e retomada desse voto, para efeito d~ cassação.

Trata-se da reparação de ioJustiça socral,
por
que não se pode admitir que uma víúva, carregada de filhos menores,
passe a perceber somente sessenta por cento do equiva~ente à aposentadoria a que, em vida, o marido teria direito, comô segurado da Pre
vidência. Social. O aposentado tem condições de aumentar o ,gànho men
sal por se~viços que executa. Más, a mulher, ao enviúvar, ~ftm de -fI
car em casa, para cuidar dos filhos menores,'carentes de ,$ua assis;
tência. Na hora em que as necessidades aumentam dentro do lari ~elo.
desaparecimento do pater-família, reduz-se, injus'tifícadamllntel~, .: \.
renda, ao b~ixar para sessenta por cento o valor da·pensão -em ,re
lação à aposentadoria, com a circunstância de que a mesM~' ~~ve
~er,
ainda dividida entre a mulher e as crianças. Quando à inflação' ,.de~
troi a economia nacional, e a alta descontrolada de preços faz 'de!'
moronar qualquer orçamento' doméstico, nada mais justo nem mais,humano do que pagar à viúva pensão igual ao valor da aposentadoria a que
o de cujus teria direito. E ajudar, com isso, a consolidação da paz
social no Brasil
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Esse direito
xar".

EMENDA
100513·8

'LUUlO/cOIllI,l1o/auacoM'ui.o

é

transmissível por herança, pelo tempo em que a lei f!

[coMISSAo DA SOB.E DOS DIR.E GAR.oo HOMEM E DA MULHER

JUSTIFICAÇAO:

=---------------TEllTO/olUITI'ICAÇÃO---------------,

1 - O texto ora proposto, mantém as conqui.§.
tas autorais realizadas no curso dos tempos e ajusta-se às
conve!!.
ções internacionais das quais o Brasil é signatário.

Suprima-se no inciso XXXIV, do artigo único,
do ante-projeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais,'
o seguinte trecho, ·in fine·:

CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

salvo nos casos previstos em lei, mediante autorização judicial·.
JUSTIFICAÇIlO :
Pretende-se com a emenda assegurar o caráter
absoluto ~inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comun!
cações em geral.
As Constituições anteriores, desde 1824, não
previram exceções, mantendo-se intacto. o princípio geral da não ingerência da autoridade nessa área. A brecha aberta contribuirá, com ce~
teza, para a prática de toda sorte de abusos, sob a máscara da legal!
dade.

[i)r---------~'--AUTOII-----

(=

_

CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

r:-r---------

'LUIAIIIlO/cOlllsslotluICOIlI.aiO

,

COM. DA SOB. E DOS DIR. E GARANJIASDO HOMEM E DA MULHER

EMENDA
100516-2

Suprima-se.no art. 14 , do ante-projeto da Suba parte
final - • os menores de dezoito anos e os analfabetos" , ficando o art. citado COOl a seguinte redação :
"Art. 14 - São inelegíveis os inalistáveis" .

a:rnissã:J dos Direitos Politicos , dos Direi tos Coletivos e Garantias,

JUSTIFICAÇÃO

(J

CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

r;-r--------- 'LIU"iO/C:OMI,do/IUlCOlillllio - - - - - - - - - - - - ,
CoMISSAo DA SOB.DoS DIR.E GAR.DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA
100514·6

Ou bem se reconhece a capacidade de votar
maiores de 16 anos e dos analfabetos , ou nada feito. Discriminá-los
encontra fundamento de qua19uer ordem . Se podem votar , obviamente podem
votados , do mesmo modo que os demais capazes politicamente .
~ preciso , quanto aos analfabetos , abolir
uma vez por todas a discriminação .

cios
não
ser
de

Dê-se ao § 9 2 , do ante-projeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, a seguinte redação:
• § 92 - Não haverá pena de morte, de traba
lhos forçados, de banimento, de confisco nem de caráter perpétuo.

JUSTIFICAÇI1D :
Aqui são propostas duas alterações essenciais. A primeira, amplia a proibição da prisão perpétua para a proibi
ção de toda e qualquer pena de caráter perpétuo.
A segunda elimina as exceções ao princípio
geral, para excluir a referência à legislação aplicável em caso de
guerra externa e aos crimes de estupro e seqüestro seguidos de mor
te.
Há mais de cinqüenta anos aboliu:se da lei
brasileira a pena perpétua. A Constituição de 1934 já prescrevia: '
" Art. 113 - Não haverá pena de banimento, morte, confisco ou de C!
ráter perpétuo ... •. Desde então, as Constituições mantiveram o prece]
to. O texto adotado no ante-projeto, representaria, sob esse aspecto,
lamentável retrocesso.
Quanto aos crimes, enumerados como susceptl
veis de comina~ão excepcional pela prisão perpétua, deveriam,
em
qualquer hipótese, ser suprimidos. Não há por que tratar na Constitu
ção de delitos já tipificados na legislação ordinária. Afinal, não é
o c6digo Penal que estamos votando.

[!f
~

AUTOR

CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

r.r--------- '1.INÂIUO/COllllllo'luaCOIIlUllio
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CoMISSAO DA SOB.E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA
100515·4

m---------------TlxTo/.lulTl'ICaçÃO---------------,

Emenda substitutiva ao inciso XIV do AnteProjeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias individuais:
Art. ...
XIV - • Aos autores de obras literárias, •
artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-la~

t:DEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA
100517·1

EMENDA ADITIVA

ITEM XXXIV do art ...
Acrescente-se no § 30, depois das palavras "nesta
Constituição" do projeto da Sucomissão dos Direitos ~ Garantias Individuais:
Embora exilado por motivos político-ideo16gicas e
com os direitos políticos temporariamente suspensos, o brasileiro e
sua família não perdem essa condição pessoal, e contarão com assistência obrigatória, em todos os níveis, da nossa representação
di
plomáfica no país em que estejam.
JUSTIFICAÇAO
O Brasil nunca abriu mão do jus solis e do
jus
sangutnis, preocupado em acolher, como filhos, os nascidos em seu
solo, e os nascidos no exterior de pai ou mãe brasileiros. Estranha
e condenável, portanto, a atitude de nossos representantes diplomáticos que, com raras e honrosas exceções se tornaram instrumentosro
6dio e da repressão dos usurpa dores do poder, a partir de 1964. Ca
rentes m mais comezinho sentimento de solidariedade devido a um ser
humano, esses. representantes diplomáticos negaram tudoao exilado po
lítico e a seus familiares, - na m6r parte, inocentes vítimas de umã
situação anômala, - até o direito de registrarem como brasileiros,
nos consulados e nas embaixadas, os filhos nascidos no exterior,com
base no direito do sangue. Extremaram-se nas perseguições, ao
ten
tarem fazer crer às autoridades dos respectivos países que o exila7
do e seus familiares eram perigosos delinquentes, sem direito
ao
trabalho,à liberdade e a vida. Tivemos recriminadores casos de se~
vilismo invertebrado, com embaixadores funcionando como réles delatores dos que haviam buscado desterro para fugirem às torturas e à
morte clandestina. Se o Brasil defende a auto-determinação dos
po
vos, no direito de optarem pelo caminho político, ideológico eecon~
mico que mais lhes convenha, tem o dever de defender também o direT
to de cada cidadão brasileiro fazer a sua escolha polítlco-ideolúgT
ca, desde que não atente contra a moral e os bons costumes, e
nãõ
promova a violência e o te~or. As n,ssas sucessivas cartas magnas
repúblicanas têm estabelec do a libe dape de pensamento como direito fundamental do homem. O pouco pd an~ará B pregaç50 te6rica de~
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se direito quando, na prática, ele é sufocado por terrivel máquina de
repressão. Aos olhos do mundo civilizado, as representações diplomá ti
cas brasileiras ofereceram, a partir de 1964, contristador espetáculo
de ódio ao ser humano, em negação de tudo quanto têm a firmado
nos
cenáculos da América
e da Europa. Não obstante as
in
compatibilidades com os poderosos do dia, o exilado político é um ser
h~mano, capaz de
direitos, e não um pária, marginalizado, como réles
de 1inquente, no concerto da sociedade humana.
I

•
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Acrescente-se, depois de "desta Constituição e da Lei;" do
XVIU do projeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais:
estendem-se à dona de casa os benefícXs da Legis
lação do Trabalho, tam~em o da aposentadorja.
JUSTIflCAÇIlO

r - - - - - - - - - - - - - AUT O . - - - - - - - - - - - - - DEPUTADO fEDERAL MAURlcIO NASSER

pa

EMENDA

Deve ser amplamente reconhecida a contribuição da
em
da pela dona de casa para a geração da renda familiar. Como' se
operação de guerra, ela oferece, desde o lar, a indispensável
base
logística para a ação externa de marido, irmãos e filhos, em busca de
recursos para o sustento e o bem-estar de todos. Enquanto os outros
trabalham fora, a dona de casa cuída da limpeza, compras, comida, la
vagem de roupa, conserto de Instalaçõês hidráulicas e elétricas, assis
tência às crianças, etc., - tudo isso sem descanso, sem férias, sem
remuneração. - E fácil chegar-se em casa, e encontrar-se ludo limpo,
tudo pronto, sem a interrogação de quem o faz, de como o fez,
de
quanto custou.
Está na hora de reformular-se a situação da dona
de casa. Devemos reconhecer-lhe a sua condição humana. Devemos
refletir sobre a necessidade de limitação da sua jornada de
trabalho
e ~obre a necessidade de obter repouso, para recuperação das
energi~s gastas. Mas, não é somente isso. E muito mais. Quando chega
à
velhice, com o marido inutilizado ou morto, e com os filhos
disper
sos pelo mundo, ela mergulha na solidão e no abandono, quase sempre
sem o mínimo necessário para viver. Envereda para a mendicância, po~
que ninguém dá emprego para o idoso, e só por muita sorte
consegue
um~ vaga em asilo de velhos, onde passa à condição de morta-viva.Se,
porém, puder contar com uma aposentadoria, a dona de casa, de idade
avançada, terá com que vi~r, e deixará de ser peso morto para a sociedade.

100518-9

EMENOA ADITIVA

Acrescente-se no final do item XXX do Art ... do Pro
jeto da Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais.
-

O amparo aos portadores da Síndrome de Down, tradu
zido na estimulação precoce,fisioterapia,fbnoaudiologia, terapia,ed!
cacional especializada e doação de aparelhos de biocibernética.

JUSTIflCAÇIlD
Uma criança "Down", trabalhada desde o nascimento,
tem condições de uma vida normal com recuperação de até cem por ce~
to. A estimulação é a peça principal. O Estado deve ter em cada posto de Saúde pessoa apta a ensinar a mãe a estimular seu filho "Down" .
Todos os tratamentos terapêuticos e pedagógicos são obtidos, na atu~
lidade, apenas particularmente.

, - - - - - - - - - - - - - AIJTOIt'--
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EMENDA
100519·7

.11.:.....

EMENDA ADITIVA

Dizer-se que a greve é um direito "nos termos da lei"
é não dizer nada. Para que seja 'um direito deve ficar expresso
"que não poderá sofrer restriçõ~s na legislação".
Restai lembrar que a greve não é direito individual,
mas direito coletivo. Duando um empregado isoladamente não vai ao
serviço ele falta ao serviço. Só existe greve em sentido coletivo.

1:=Jr-------------AUTOR---------------,

[-

GERALDO CAMPOS

EMENDA
100522·7

JUSTIflCAÇAO
A experiênica, no trato do dia a dia, tem demonstrado que persiste no cadastro o débito que haja sido liquidado ~" em
Cartório de Protestos. Passam-se, às vezes, alguns anos, e,
quando
o ex-devedor, pessoa física ou jurídica, recorre a uma entidade qual
quer, é surpreendido com a notificação de que, em tal ou qual época,
ele teve um título protestado. Não adianta a alegação de que houve
a sua liquidação, pois a nódoa permanece, prejudicando a pessoa. A~
sim, pois, é de toda conveniência, na defesa dos direitos e
gara~
tias individuais, a imposição dmmedidas aventadas.
Dezenasde milhões de brasileiros serão beneficia
dos com as medidas p~opostps.

MUL.

100521·9

JUSTIFICATIVA
~ preciso compatibilizar o decidido pela Subcomissão
d~s direitos dos trabalhadores e servidorjes públicos com o decidido p~la Subcomissão dos direito~ e garantias individuais.

Depois da expressão "do valor do patrimônio trans
ferido e de seus frutos"; acrescente-se no item XXXII do projeto dã
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais:
Os débitos, quando pagos, não se incorporam
ao
cadastro (ficha) de pessoa física ou jurídica; é vedada a utilização
desses dados por entidades financeiras, empresas prestadoras de serviços cadastrais e órgãos públicos; os Cartórios de Protestos; ou de
Registros Públicos, fica~ proibidos de emitir certidões (positivas),
listagens formais ou informais a qualquer pessoa ou entidade
sobre
débitos pagos em Cartório pelo devedor; entendem-se como titulas r~
presentativos cheques, duplicatas, notas promissórias, letras de câ~
bio e os decorrentes de contratos de aluguéis, fianças, etc; aplicase o previsto neste artigo ao avalista; a entidade comercial ou
f!
nanceira que haja protestado um título por equívoco ou intempestiv~
mente se obrigará a dar baixa de protestos nos órgãos competentes, e
às suas expensas; está sujeito à prIsão, sem direito à fiança, quem
utilizar-se desses subsídios, respondendo por perdas e danos e abalo de crédito.

---,

Substitua-se o inciso XXIII, do artigo que dispõe sobre "São direitos e garantias individuais, o texto
"XXIII - a greve, nos termos da lei'"
para que conste:
i
"XXIII - greve~~Kão,põderá sofrer restrições na legisl~
ção,."

AUTOR

r

_

GERALDO CAMPOS

r;-r---------------

TlXTO/.luSTlrlC.r.Ç;.O---------------...,

substitua-se no Anteprojeto I-C- Subcom~ssão dos Direitos e Garantias Individuais o inciso XXII, do artigo" são direitos e garantias individuais:
"XXII -

a livre sindicalização, na fôrma da lei"'

para o seguinte teor:
"XXII - é livre a _organização, constituição e administração de entidades sindic ais, bem como o direito de
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sindicalização, observados os seguintes princípios:
a) não serã constituída mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de urna categoria profissional ou econômica, em cada base territorial.
b) os empregados de uma empresa integrarão um mesmo si~
dicato, constiuu!do por ramo de produção ou atividade da empresa'"
JUSTIFICATIVA

o grande debate que se processa na constituinte, no
que diz respeito a organização sindical, está relacionado com os
princ!pios da unidade e da pluralidade sindical. ! a questão da
famosa Convenção 87 da OIT. A Subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos gastou longas horas no debate desta
questão, restando aprovado, quanto a esse ponto, o texto Bupramencionado. OU s~ja restou aprovado p princípio da unicidade sindical
a nlvel de categoria
! o ue deve ser adotado.

DEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA
100523-5

EMENDA ADITIVA
Acrescentar, depois das palavras "convívio social",
do § 21 do item XXXIV do art ... do Projeto da Subcomissão dos Direi tos e Garantias Individuais:
§ 21 - ... convívio social; direito a receber,
da
direção do estabelecimento penal, a documentação pessoal necessária;
cumprimento de pena em estabelecimento próximo ao local de residência
da família.

JUSTIFICAÇAO
Embora condenado à prisão por crime cometido, o encarcerado não perde a sua condição de ser humano, detentor de direi tos. Pensando assim, a Conferência Nacional dos Bispos formulou a Declaração Pastoral n 2 36, "Por uma nova Ordem Constitucional", em Que
apelou para os Constituintes no sentido do encarcerado vir a gozar de
tratamento mais digno no estabelecimento penal. No intuito de promo ver a sua recuperação para a Sociedade, a Conferência Nacional dos .
Bispos do Brasil prevê a educação e o ensino profissional ao encarcerado, de modo a torná-lo elemento útil e prestante.

f:

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

EMENDA
100524-3

r,,----------...:..------ TlllTO/~UITI'teAçio---------------_,
Emenda ao Relatório Final da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais:
Art.

1
11

-

111

-

IV

-

A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros r~
sidentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à
vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos
termos segJintes:
Todos são iguais perante a lei.
Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma col
sa senão em virtude de lei.
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico pe~
feito e a coisa julgada.
A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário ~
Quer lesão de direito individual.

- É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou
filosófica e não haverá censura à prestação de informação e às
diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um,entreta~
to, pelos abusos Que cometer, na forma da lei penal.
VI
- É inviolável o sigilo da correspondência.
- É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegu~
VIl
do o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos Quec~
trariem a ordem pública ou os bons costumes. As associações r~
ligiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei c!
vil.
VIII - Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, nin
guém será privado de nenhum de seus direitos, salvo se a invocar para se eximir de obrigação, encargo ou serviço impostos
aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela estabelecerem
substituição daqueles deveres, a fim de atender escusa de con
ciência.
IX
Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por
bras i
leiros assistência religiosa às forças armadas e, quando solicitadas pelos interessados ou seus representantes legais, tam
bém nos estabelecimentos de internação coletiva'.
X
- Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela
autoridade municipal. É permitido a todas as confissões relig!
osas praticar neles os seus ritos. As associações religiosasp~
derão, na forma da lei, manter cemitérios particulares.
XI
- Todos podem reunir-se sem armas, não intervindo a polícia
se
não para assegurar a ordem pública. Co~ esse intiuito, poderá
a polícia designar ó local para a reunião, contanto que, assim
procedendo , não a fruste ou impossibilite.
XlI
- É garantida a liberdade de associação para fins lícitos.NenhJma associação poderá ser compulsoriamente dissolvida senão em
virtude de sentença judiciária.
XlII - É permitida a organização, o registro ou o funcionamento de ~l
Quer Partido Político, na forma que a lei estabelecer.
XIV
- É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as conj!
ções de capacidade que a lei estabelecer.
XV
- A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém poderá nela
penetrar à noite, sem consentimento do morador, a não ser para
acudir a vitimas de crime ou desastre, nem durante o dia, fora
dos casos e pela forma Que a lei estabelecer.
~
XVI
- É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de desapr~
priação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse
social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro,
re~
salvado os casos de reforma agrária, facultando-se ao expropr!
ado aceitar o pagamento em título da dívida pública, com clausula de exata correção monetária. Em caso de perigo _ iminente ,
as autoridades competentes poderão usar da propriedade partic~
lar, assegurada ao proprietário indenização ulterior.
XVII - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais
a lei garantirá privilégio temporárío ou, se a vulgarizaçãoco~
vier à coletividade, concederá justo prêmio.
XVIII - É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio,
bem como a exclusividade do uso do nome comercial.
XIX
- Aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas pe~
tence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros
dos
autores gozarão desse direito pelo tempo Que a lei fixar.
XX
- Ninguém será preso senão em flagrante delito ou, por ordem es-.
crita da autoridade judiciária competente, nos casos expressos
em lei.
XXI
- Ninguém será levado à prisão ou nala detido se prestar fiança
permitida em lei.
XXII - A prisão ou dentenção de qualquer pessoa será imediatamente co
municada ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal~
e, nos casos previstos em lei, promoverá a responsabilidade da
autoridade coatora.
XXIII - O preso tem direito a tratamento digno, sendo-lhe assegurados
V

a educação, inclusive a religiosa, e o exercício de atividades
culturais, artítiscas e produtivas, neste caso mediante remuneração.
- Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ~
meaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locom~
ção por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões discipllnares, não cabe o habeas corpus.
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_ Para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas
corpus, conceder-se-á mandado de segurança, seja qual for a a~
toridade responsável pela ilegalidade ou abuso do poder.
XVI
É assegurada aos acusados plena defesa, com todos os meios e re
cursos essenciais a ela, desde a nota de culpa que, assinada pe
la autoridade competente, com os nomes do acusador e das testemunhas, será entregue ao preso dentro em vinte e quatro horas.
A instrução criminal será contraditória.
XXVII _ Não haverá foro privilegiado nem Juízes e Tribunais de exceção.
XXIX
Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
compétente e na forma de lei anterior.
XXX
_ É mantida a instituição do júri, com a organização que lhe der
a lei, contanto que seja sempre ímpar o número dos seus membros
e garantido o sigilo das votações, a plenituje da defesa do réu
e a s~berania dos veredictos. Será obrigatoriamente da sua co~
petência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
XXXI
A lei penal regulará a individualização da pena e só retroagirá quando beneficiar o réu.
XXXII _ Nenhuma pena passará da pessoa do deliquente.
XXIII - Não haverá pena de morte, e de banimento.
XXIV _ Não haverá prisão civil por dívida, multa ou custaj, salvo o
caso do depositário infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei.
_ Não será concedida a extradição de estra~geiro por crime político ou de opinião e, em caso nenhum, a de brasileiro.
XXXVI _ Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autori
zação orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e
o
imposto lançado por motivo de guerra.
XXXVII ~ O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá a~
sistência judiciária aos necessitados.
XXXVIII- A lei assegurará:
a _ o rápido andamento dos processos nas repartições públicas;
b _ a ciência aos interessados d~s despachos e das informações
a que eles se refiram;
c _ a expedição das certidões requeridas para defesa de direi
XXXV

to;
d _ a expedição das certidões requeridas para esclarecimento
de negócios administrativos, salvo se o interesse público
impuser sigilo.
XXXIX _ É assegurado a quem quer que seja o direito de representar, m~
diante petição dirigida aos Poderes Públicos, contra abusos de
autoridades, e promover a responsabilidade delas.
L
_ Qualquer cidadão ou qualquer pessoa jurídica será parte legft!
ma para propor açã~ popular, destinada a pleitear a anulação ou
declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União,
dos Estados. dos Municípios. das entidades au~rquicas, d_s fun
dações e das sociedades de economia mista, isento de custas e
do princípio da sucumbência, em caso de improcedência da ação.
XLI
Qualquer cidadão ou pessoa jurídica é parte legítima para representar ao Supremo Tribunal federal por inconstitucionalidad
de lei ou ato normativo federal ou estadual.
Art.
Em tempo de paz, qualquer pessoa, poderá com os seus bens
e
trar no território nacional, nele permanecer ou dele sair, re~
peitados os preceitos da lei.
Art.
O Governo Federal poderá expulsar do território nacional o e~
trangeiro nocivo à ordem pública, salvo se o seu cônjuge
for
brasileiro, e se tiver filho brasileiro dependente da economia
paterna.
Art.
A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Const
tuição não exclui outros direitos decorrentes do regime e
do
princípios que a lei adota, assim, como dos direitos assegurados em declarações universais de direitos, das quais o Pais é
sub ser I t or .
JUS T I F I C A T I V A
Este elenco de garantias e direitos individuais do homem e pa m~
lher tem por objetivo assegurar o direito de cidadania e permitir a m~
is efetiva participação do cidadão ou de qualquer pessoa jurídica
no
controle dos atos lesivos ao patrimônio público, e ao direito de repr~
sentar contra a inconstitucionalidade da lei.
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EMENDA
100525-1
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Emenda ao Relatório Final da
as Individuais:
Art.

Subcomiss~o

.....

dos Direitos e Garanti-

- A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros-r!
sidentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à
vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos
termos segJintes:
I
Todos são iguais perante a lei.
11
- Ninguém pode ser qbrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coi
sa senão em 'iírtude de lei.
- I
111
- A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico per
feito e a coisa julgada.
,
IV
- A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário ~
quer lesão,de direito individual.
V
- ~ livre a manifestação de pensamento, de convicção po~itica QU
filosófiéa e n~o haverá censura à prestação de informação e às
diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um,entretan
to, pelos abusos que cometer, na forma da lei penal.
- ,
VI
- ~ inviolável o sigilo da correspondênc)a.
VII
- ~ inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegura .
do o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que~;
trariem a ordem pública ou os bons costumes. As associaç~es r~
ligiosas adquirir~o personalidade jurídica na forma d1I lei' c!
vil.
VIII
Por motivo de coovicç~o religiosa, filosófica ou polItica, nin '
guém será privado de nenhum de seus ~eltos, salvo se a invocar para se eximir de obrigaç~o, encargo ou serviço imposto~
aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela estabelecer ..
su~stituição daqueles deveres, a fim de atender escusa de con
ciência.
IX
Sem constrangimento dos favorecidas, será prestada por
bras!
leiros assistência religiosa às forças armadas e, quando solicitadas pelos interessados ou seus representantes legais, ta~
bém nos estabelecimentos de internaç~o coletiva.
X
- Os cemi~érios terão caráter secular e ser~o administr~dos pela
autoridade municipal. É permitido a todas as confissões relig!
osas praticar neles os seus ritos. As associações religiosas~
derão, na forma da lei, manter cemitérios particulares.
XI
- Todos podem reunir-se sem armas, não intervindo a polícia se
não para assegurar a ordem pública. Co~ esse intiuito, poderá
a polícia designar o local para a reunião, contanto que, assim
procedendo , n~o a fruste ou impossibilite.
,
XII
- É garantIda a liberdade de associação para fins IIcitos.Nenh1ma associação poderá ser compulsoriamente dissolvida. senão em
virtude de sentença judiciária.
XIII - É permitida a organização, O registro ou o funcionamento de qual
quer Partido Político, na forma que a lei estahelec~r.
XIV
- É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as coni!
ções de capacidade que a lei estabelecer.
XV- A casa é o asilo inviolável do individuo. Ninguém poderá nela
penetrar à noite, sem consentimento do morador, a não ser para
acudir a vItimas de crime ou desastre, nem durante o dia, fora
dos casos e pela forma que a lei estab~e~.
XVI - ~ assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de desapr~
priaçã~ por necessidade ou utilidade pública ou por interesse
soctal, mediante prévia e justa indenização em dinheiro,
Tes
salvado os, casos de reforma agrária, facultando-se aO,expropri
ado aceitar o pagamento em título da dívida pública, com clausula de.exata correção monetária. Em caso de perigo iminente,
as autoridades competentes poderão usar da propriedade partic~
lar, assegurada ao pr~prietário indenização ulterior.
XVII - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais
a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarizaçãoc~
vier à coletividade, concederá justo prêmio.
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XVIII - ~ assegurada'a propriedade das marcas de indústria e comércio,
bem como a exclusividade do uso do nome comercial.
XIX
- Aos autore~ de obras literárias, artisticas ou cientificas peL
tence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros
dos
autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar.
XX
- Ninguém será preso senão em flagrante delito ou, por ordem escrita da autori~ade judiciária competente, nos casos expressos
em lei.
XXI
- Ningué~ será leva~o à prisão ou nela detido se prestar fiança
permitida em lei.
XXII - A pris~o ou dentenção de qualquer pessoa será imediatamente co
municada ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal~
e, nos casos previstos em lei, promoverá a responsabilidade da
autoridade coatora.
XXIII - O preso tem direito a tratamento dlg~, ~endo-lhe assegurados
B educação, inclusive a religiosa, , p ex~rcicio de atividades
culturais, ~rtítiscas e produtivas, neste caso mediante remuneraç!lo.
- Oar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ~
Ileaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomo
ç!lo por il~galidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares, não cabe o habeas corpus.
- Para proteger direito liquido e certo não amparado por habeas
corpus, conceder-se-á mandado de segurança, seja qual for a a~
toridade responsável pela ilegalidade ou abuso do poder.
- é assegurada aos acusados plena defesa, com todos os meios e re
cursos essenciais a ela, desde a nota de culpa que, assinada pe
la autoridade competente, com os nomes do acusador e das testemunhas, será entregue ao preso dentro em vinte e quatro horas.
A instrução criminal será contraditória.
- Não haverá 'foro privilegiado nem Juizes e Tribunais de exc~ção.
Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente e na forma de lei anterior.
- ~ mantida a instituição do júri, com a organização qu~ lhe der
• lei, contanto que seja sempre Impar o número dos seus membros
e garantido o sigilo das votações, a plenituje da defesa do réu
e a soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente da sua co~
pet&ncia o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
- A lei penal regulará a individualização da pena e só retroagirá quando beneficiar o réu.
XXII - Nenhuma pena passará da pessoa do deliquente.
XXIII - Não haverá pena de morte, e de banimen~
XXIV - Não haverá prisão ci"ll por dívida, m/Ha o~ custas, salvo o
caso do depositário infiel e o de inadimplemento de obrigaçlo alimentar, na forma da lei.

XLI

Art.

Art.

Art.

JUS T I F I C A T I V A
Este elenco de garantias e direitos individuais do homem e da m~
lher tem por objetivo assegurar o áireito de cidadania e permitir a m~
is efetiva participação do cidadão ou de Qualquer pessoa jurídica
no
controle dos atos lesivos ao patrimônio público, e ao direito de repr~
sentar contra a inconstitucionalidade da lei.
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O artigo lQ do Relatório Final da Subcomissão da Nacionalidade ,
da Soberania e das Relações Internacionais, passará a ter a seguinte re
dação:
Art.

- Não será concedida a extradição de estrarygeiro por crime politico ou de opinião e, em caso nenhum, a de brasileiro.
- Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autori
zação orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e
imposto'lançado por motivo de guerra.
XXXVII - O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá as
sistêncía judiciária aos necessitados.
XXXVIII- A lei assegurará:
a - o rápido andamento dos processos nas repartições públicas;
b - a ciência ~os interessados d~s despachos e das informações
a que eles se refiram;
c - B e~pedição das certidõe~~.~as para defesa de direi
to;
d - a expedição das certidões requeridas para esclarecimento
de negócios administrativos, salvo se o interesse público
impuser sigilo.
~ assegurado a quem quer que seja o direito de repres~ntar, me
diante petição dirigida aos Poderes Públicos, contra abusos de
autcr dadês , e prqmove~ a r esponseb í.Lí dade delas.
- Qualquer cidadão ou qualquer pessoa juridica será parte legítl
ma para propor açã~ popular, destinada a ~eitear a anulação ou
declaração de nulidade de atos lesivnsjdÓ p\trimônio da União,
dos Estados, dos Municípios, das ent~des ~utárquicas, das fun

dações e das sociedades de economia mista, isento de custas e
do principio da sucumbência, em caso de improcedência da ação.
- Qualquer cidadão ou pessoa jurídica é parte legítima para representar ao Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidad
de lei ou dto normativo federal ou estadual.
- Em tempo da paz, qualquer pessoa, poderá com os seus bens . e
trar no território nacional, nele permanecer ou dele sair, res
peitados os preceitos da lei.
O Governo Federal poderá expulsar do território nacional o e~
trangeiro nocivo à ordem pública, salvo se o seu cônjuge
for
brasileiro, e se tiver filho brasileiro dependente da economia
paterna.
- A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Const
tuição não e~clui outros direitos decorrentes do regime e
do
principias 'Que a lei adota, assim, com~ dos direitos assegurados em declarações universais de direitos, das quais o País é
subscritor.

~

O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime
representativo, pela união indissolúvel dos Estaods e do Di!
trito Federal.

JUS T I F I C A T I V A
O atual estágio de desenvolvimento sócio-econômico brasileiro não
mais justifica a manutenção dos Territórios Federais.
De fato, os Territórios remanescentes de Roraima, Amapá e Fernando de Noronha podem, ~~ elevados à condição de Estados (como é o C!
sedos dois primeiros), ~serão. incorporado a Estado já existente (como é
o caso de Fernna~do de Noronha).
E os benefícios às respectivas populações serão muitos, inclusive
a possibilidade de elegerem seus governantes, o Que não é possível at~
almentel quando os Governadores de Territórios ainda são nomeados pelo
Presidente da República.
Por tais r'azões, preconizamos Que a Organização Nacional consisti
rá na união indissolúvel dos Estados e do Oistrito Federal, nu~a
RepQ
bl~ca Federativa sob regime representativo, ficando excluídos os Territórios.
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POR MAIS (VE, NAS OLTIMAS

çiíD, 1\lND1\ SE ENCX:NI'RAM pAISES
rros ESI'l\DOO IMPElUALISTAS.

A soberania nacional é exercida pela harmonia e independên
cia do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário.

§

E vedado aos Poderes constitucionais delegar suas atribu!

f

ções.
O cidadão investido na função de um deles não poderá
cer a de outro.

TENHAM SOPRAOO 00

~

DI\. lEsrou:mZA

A OOJPAÇ/lO

lE

C!!

rosso PAIS NÃO PODE ~ INSENsIvEL A ESTA TRIS'lE RE1\LIDI\lE E JWm:R

O artigo 32 do Relatório Final da Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações Internacionais, passará a ter a seguinte
redação:
Art. -

D~,

E Nl\l'ÕES SlJB.lEl'IIl.l\ NJ JXrol1NIo E

-SE DIPIOlATICAMENI'E AFASrN:O OOS POIIOS, Q:JE SE ENCXNl.'RAM NESl'A SIWl\('PD.

NA TENl'ATIVA DE FAVOOECE:R NOSSO ~IO BIIATERI\L a:M NllJ;fi:s OPRIMI!YIS,
POOPCM:S, PEIA PRESEm'E ~, (VE O BRASIL ES'I'l\BEI.EX;A RE:LI\dEs rol EIAS,

lESlE

(VE POSSI\M FAZER-SE REPRESENI'AR POR mrID1'JlES REOCNIIEl::ID1\.S PEIA ASSEMBLeIA GERAL

aJ PEW

CDJEIN)

BRASILEIro.

NOSSA POOPOS'm NÃO PARECE CXlLIDIR cnI O ANI'EPROJEID !ESTA

00 EM VIS'm Q:JE Em, NO CAPUT 00 SEU ARI'IG') 17 lEIXA iID' CI.'\OO

RI\. REIl\CICNl\R-SE NÃO

exer

se a:M ESTAOOS

~

SUBO:MIssl'D,
~

O BRASIL

~

SOOERl\OOS E OOQ\NIZI\COES :INlm<1\ClrnAIS, M1lS

Tl\MlQo! rol 00l'RAS Em'ID1\.lES lXJI'AD1'IS lE ~IDI\DE JUR1DICA ~CNAL.

JUS T I F I C A T I V A
Trata-se a presente emenda de um princípio
geral
da harmonia e independência entre os poderes Legislativo, Executi
vo e Judiciário, assim como, proibe delegar atribuições, assim co
mo o titular investido em um Poder, não poderá exercer a do outro~
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VEZ MAIS PRESENTE, OOS P~ DI\. cJnlcIA -
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Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações Internacionais:
Art.

N1iõ

REM-SE OOJEIO lE APOOPRIN'lío PRIVADA,

a:M VISTAS A Fl:MENl'AR O

uxso

E A RIQ:JEZA •

PARA PCUCIlS, ll" DEI'RIMEmD DA GRANDE PARCEIA OOS Ac::RICllLTORES, TORlA NECESS1IRIo

- É de responsabilidade da União Federal à indenização a brasile~
ros ou empresas aqui estabelecidas, por danos causados, em te~
ri tório nacional, por delegações estrangeiras ou por seus me~
bros, protegidos por imunidade decorrente de tratados e conve~
ções.
_ A União Federal exercerá o direito de regresso perante o Estado
estrangeiro correspondente.

•

DIST:I:NGJIR, A NIvEL cx:NSTITUCICNAL, 00 CAPI'IULo REIATIV(l A DIREITOS E GI'IRl\Nl'IAS
DIVIIX.IAIS, IE TODJS OS DIREITOS
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BASE EM ORGI\NISM::S VI\'OS. O =lPID 00
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a:M O

Q:JE INCIDE SOBRE pmooros E POOCESSOS

a::M
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LIG1\DI\S A J\GRIaJLTURA, D! lESFAVOR 00 J\GRIaJLTOR, ESPEX::IAIMENI'E 00 PEQ:JEN) E 00

DIO, J1i. Q:lE ELES MESM::'S PCCERIl\M PR:>OOZIR A SUA P~PRIA SEMElm::.
ESTA NORo!l\ cx:NSTITUCICNl\L NÃO CIRA DIFICUUl1'IlES A

JUS T I F 1 C A T 1 V A

l'iPLICN;1íD IE

M!

FEnJRSCS

EM PESQ:JISAS <»l1!:I'ICAS E/OU DE BIOI'EXl'lQW:;IA; ErA ProPÕE NO ENl'ANl'O, LM WIiO ESTI-

Ao subscrever os Tratados de Viena, o Brasil reconheceu imunidade
do Estado estrangeiro e de seus membros, no privilégio do fôro para d!
mandas de qualquer espécie. É bem verdade que a recíproca é verdadeira.
Mas tal dispositivo fere, permissa venla, o princípio de isonomia
e de igualdade de todos perante a lei.
Por exemplo, um cidadão brasileiro que presta serviços a determinada Embaixada, somente poderá reclamar seus direitos na capital do P2
1s a que serve, o que, na prática, torna-se inexequ1vel, dado às nat~
rais dificuldades, especialmente às de ordem financeira.
A soberania do Estado implica, obrigatoriamente, na soberania do
cidadão que não pode suportar lesão ou seu direito, em decorrência
de
convenção ou tratados firmados pelo Brasil.
O direito de regresso assegura a competente reposição' ao Tesouro
Nacional.
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O artigo 14, do Relatório Final da Subcomissão dos Direitos Po
se
líticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, passará a ter a
guinte redação:
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~
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Art. 14 - Os alistáveis

s~o

elegíveis.

JUS T I F I C A T I V A
Suprimir § 42 do artigo 11 do Relatório Final da Subcomiss~o dos
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.

~ princípio geral, consagrado no regime democrátl
co, que o alistável é elegível.

J U·S T I F I C A T I V A

r - - - - - - - - - - - - - AUTOIll'--------------

Como fica estabelecido no § 12 desse artigo que
o alistamento e o voto s~o obrigatórios n~o há necessidade de cit~
ções de categorias específicas.
1,-.:'
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~
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Suprima-se o inciso I, do artigo 13 do Relatório Final da Subcomi~
são dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.
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JUS T I F I C A T I V A

~.

o

§ 19 do artigo 35, do Relatório Final da

O domicilio eleitoral é resquício do regime autorit!
rio e deve ser extirpado do preceito constitucional e da legislaç~o
eleitoral.

dos Direi
tos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, passa a ter a s!
guinte redaç~o:

i 12 -

Subcomiss~o

Todo o cidad~o ou pessoa jurídica será parte legítima
para
propor aç~o popular, destinada a pleitear a anulação ou
d!
claração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União,
dos Estados dos Municípios, das entidades autárquicas,
das
fundações e das sociedades de ~conomia mista, assim como à
defesa da saúde e do meio ambiente, isento de custas e
do
princípios da sucumbência, em caso de improcedência da ação.
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Acrescente-se ~o artigo 33,
do relatório final da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Di
rei tos Coletivos e Garantias:

Dá ~ ação popular a imunidade de custas e isenta o a~
tor do princípio da sucumbência, em eventual improcedência do feito.

ta para defesa da saúde e dp meio

e:t0NSTITUINTE PAULO MACARINI

popJlar poderá ser também propos-

a~bien~e.

~

livre a form3ção de Conselhos Comunitár~os, à nível mUDicipal E
regional, com o objetivo de fiscalizar, acompan~3r e colaborar
com a adninistração pública, visando a mais correta aplicação dos recu!
sos financeiros e a melhor qualidade na prestação dos serviços de interesse da coletividade.

§

JUS T I F I C A T I V A.
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~
~

O § 12 do artigo 11 do Relatório Final da Subcomissão dos Direitos
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, passará a ter a
s~
guinte reda.. ~o:

Trata-se da criaçãJ dJS ConselhJs Comunitários, com o Jbjetivo de
colabJrar com a administração pública e fiscalizar seus atos, visando o
interesse das camadas mais carentes da sociedade.
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s~o obrigatórios.
JUS T I F I C A T I V A

~ aconselhável que o alistamento e o voto sejam
sem exceções.

~
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i 19 - O alistamento e o voto

br~gat6ri05,

õ

Inclua-se no Relatório Final da Subcomissão

~

Art.

- Fica extinto o pagamento de subsídios e de demais benefícios
dos ex-Presidentes da República, ex=governadores de Estado e

I . ComIuio da Soberania e doa DIreItos e GarantIIs do Homem e da MuIIer •

ex-Prefeitos
cargo.

Municipais, obtidos em função do exercício

JUS T 1

f

do

Assim, a inserção do direito ã vida, desde a concepção tem c2
razão a proibição do aborto e não propriamente a vida.
Por isso, sugerimos a supressão do item I e a inclusão da expressão "concernentes à vida", no caput do artigo.

1 C AT I Y A

A emenda que temos a honra de apresentar à consideração dos ilustres
Constiuintes, visa, principalmente, moralizar a administração pública
brasileira.
Bem recentem~nte, vieram a público notícias alarmantes sobre o grau
de comprometimento dos recursos do erário público com os chamados "mara
jás". O fenOmeno, inicialmente, era bem localizado - no Estado de Alago
as -, mas a sua divulgação pelos órgãos da imprensa indignou a consciê~
eia do país e permitiu maior transparência na questão: de pouco a pouco
surgiram casos congêneres em praticamente todo o território brasileiro.
Até mesmo o Estado de São Paulo, que pela sua importância econômica no
cenário do Brasil o coloca no mesmo nivel de desenvolvimento dos paises
europeus, até mesmo em São Paulo apareceream, de repente, coronéis
da
policia-militar com salários que representam uma verdadeira afronta ao
padrão de vida médio do cidadão brasileiro.
Neste festival de imoralidade, muitos ex-Governadores,e ex;Prefeitos
se fizeram beneficiar, às custas das combalidas finanaç~ públicas.

Lúcia Vânia Abrão Costa
• COMISSI1D SOB. DIR :L~··?fMI'~r.ltf~~''t)"O''HOMEM E DA MULHE
~~

Justificação
A prática de culto e a manifestação de crença relig!o
-sa, por si só basta, sendo desnecessário_ que conste no texto '
constitucional qualquer limitaçãO.
A moral e os bons costumes são temas subjetivos e individuais e, na medida em que são exigidos a determinados gru-'
pos sob o argumento cultural ou religioso, limitam, na PFática '
o exercício de culto e crenças religiosas.
O item seguinte, mais abrangente, não direciona a assistência necessári~, ao contrário, vem direcioná-la a todo cid!
dão brasileiro.

~
~

LUCIA VANIA ABRAO COSTA

.

TllITO/;IUS11'lcaçio----------------,

D~-se ao inciso XII do anteprojeto constitucional da
Subcomissão dos Oireitos e Garntias Individuais, a seguinte re/
dação:
XII -"A prática de culto e a manifestação de crenças
religiosas será prestada por' representantes legais em qualquer'
estabelecimento público ou privado e aos interessados que a solicitarem, respeitando-se o c~edo de cada um~

Como a Constituinte representa uma proposta de inovação no campo 50
eial, nada mais justo que extinguir privilégios indevidamente concedidos e começar de novo, com regras claras e objetivas. A nova Constituiç!o certamente disciplinará a problemática dós ex-detentores de mandatos executivos, fazendo com que subsidios de ex-Prefeitos, ex-Governad~
res e ex-Presidentes, casos venham a exisitr sejam fixados de modo ordeiro, uniforme, regular, e sem qualquer acinte à sociedade brasileira.

~
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Suprima-sc o item I <10 artigo único do relatório da Sullcomissão <1os Direitos e Garantias Individuais e inclua-se a expressão "concernentcs à vida" no caput do artigo, que passará a ter a seguinte redação:
"Art •••• são direitos e garantias individuais,'concernentes
à vida:"

JUS'l'IFICAÇJ\.O
Há enorme paradoxo no ítem I do Artigo Onico do Anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Desta formulação
depreende-se que à'vida" exite como conaequênc í.a do direito que é outoE
gado pelo artigo. Ao contrário, o direito existe, porque há a vida.As-.
sim os dire~tos e garant~as concernentes à vida é que devem ser regulados neste capítulo. Na verdade, determinada corrente de pensamento visa,
com a inclusão deste ítem I, proibir.const1tucionallllente o abertamento.
Assim, na expressão IIdesc1e a concepcão", estaria implícito a proibição

do aborto.
Por outro lado, não sendo explicitada a p"lavra aborto e sim
o direito à vida, outra qucsLão se suscitã ao scrcm apresentadas as re~
trições ao arLiculado. Isto é, ao se questionar o articulado estariamos
sendo contra a vida. t evidente que não.
Historicamente, a intervenção abortiva sempre foi tratada nas
legislações como um tipo de crime divcrso daquele contra a vida, ou seJa, o homicídio.
Nos dias atuais convivemos, no Brasil, com duas hipóteses em
ue a interrupção da gravidez não é crime: quando a gravidez resultar
e estupro, ou quando a gravidez represl:!ntar risco de vida à gestante.,
A sociedade brasileira convive, desde 1940, com estas duas h~
póteses, e nem por isso o direito à vida deixou de ser consagrado.Aliá~
hipótese de risco de vida da mulher é bem significabva ao tema.Nesta
hipótese, qual a vidil a ser garantida? A da llIulher ou a do reto?

Por outro lado, a proibição do aborto tem demonstrado ser in~
ficaz para a defesa da vida. j;; sabido que milhões dE' abortos clandestilOS são praticados no Brasil. Esta clandestinidade acarreta sua prática
m péssimas condições, para a saúde das mulheres e, em decorrência, a
lIorte de muitas delas. Assim, onde estaria a garantia da vida.
Ressalte-se, ainda, O caso de gravidez r:sultant~ qe estu~r~.
inconteste que uln dos produtos do crime estupro e a grav~dez. ~ro~b1r
abortóllllcnto nesta hipótese li destinar à lei um papel que ela nao pode
ter. Ou seJa, proteger o produto de um cr;l.llle.
.
_
.
portanto verifica-se que, por todas as ~mplic~çoes ex~sten
toa no tema aborto' torna-se dificil regulá-lo constituc~onalmente. Enfatize-se, por opo~~uno, que na história do direito constitucional unieraal não há Constituição versando sobre o tema.

.. UTO.

_

t?lUCIA VANIA ABRAO COSTA
=-r..,.....,..,==I'l"T"=ffl\it:"-n9·-t!0Mf!MdlJ'.DllI.WI.m,Hj~-------_.

SUBéoMISSAO'DOS 'DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS
.,.,.

TuTot;lUITI'lCAt;lo

-,

Altere-se o inciso XVIIIdo art. ( ••• 1 do Anteprojeto da:Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, passando a ter a seguinte r~
dação:
XVIII- a assistência à família na pessoa dos membros que a inte
gram , competindo ao Estado criar mecanismos para coibir a violência no âmbito destas relações.

JUSTIFICAÇJ\.O
Parte-se do pressuposto de que a garantia individual prevista no
caput do artigo deve ter por objeto os membros que integram a falO!
lia, constituída civil ou naturalmente. Compete, portanto, ao Est~
do assegurar o d~reito de assistência global ao agrupamento fami liar, promovendo a plena realização social de seus componentes, n~
ma perspectiva de igualdade e respeito mútuo.
Ate-hoje o legislador brasileiro não se empenhou em conceituar
de forma diferenciada os' crimes cometidos no âmbito das relaçôes
de família. A violência doméstica ,.é ob~vada em dois níveis,
ai ameaças, espancamentos e assassinatos cometidos pelos maridos
contra suas mulheres;
bl maus tratos , agressões sexuais, prisões domiciliares, espancamentos e torturas praticados pelos pais contra seus f!lhos.
Tais práticas permanecem ocultas pelas relações de poaer estabelecidas no Código Civil, sobretudo no que concerne à chefia da sociedade coqJugal exercida exclusivamente pelo homem.
Perante a Lei , o crime cometido por maridos, companheiros, noivos, namorados, padrastos, tutores, etc., é qualificado corno lesão
corporal ~ nas próprias estatísticas policiais não se pode aferir o
alto indice de violencia que permeia tais relações.
•
A prevenção dos delitos na constãncia das relações de família
pressupõe a criação de mecanismos tais corno Delegacia da Mulher,
Conselhos âos Direitos da Mulher, Centros de Orientação Juridica
Preventiva - serviços públicos e gratuitos indispensáveis à assistência à familia que se pretende assegurar.
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-SubCa-issllo 1-8
Adite-se ao S4R do artigo 1R,

100542·1

JUSTIFICATIVA

I

E .anda~ento indispensável.
Hoje o mero ato de infraçllo, ao contrário de Que ensinava um dos
maiores tributaristas brasileiros, prof. Ruy Barbosa Nogueira, inte~
rompendo a prescriçllo.
, E os processos, pela incompetência, desiteresse, inércia e mes.o
má fé da Fazenda Pública, arrasta.-se anos a fio. Silo, melhores
os
exemplos de processos fiscais co• •ais de Quinze anos de duraçllo.
de
E, durante todo este tempo, per.anece o contribuinte a .erce
Estado: impotente, inseguro, atado, ameaçado co. o .andamento
apr~
sentado, cabe ao Estado, agilizar a sua administraçllo, cumprindo os
seus prazos,' e assim, finalizando o processo, antes Que se esgote o
prazo prescricional.

-------'

~ais

um ite.:

d - A solidariedade entre seus cidadllos.

JUSTIFICATIVA
U.a sociedade, justa, livre e solidária, representa a verdadei
ra conjugaçllo da vontade nacional, alicerçada nos valores cristllos
que orienta. a for.açllo do nosso povo.
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a:b3titua-se a redação do § 79 dE> {!:eu
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COlRissllo I
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T[lTo/,lUlltl'IC4Çio---------------,

Subco.issllo I-C
AdLte-se, após o S 6 R , u. novo parágrafo, co. a seguinte redaçlo:

-,

xxnv, pela seguinte:

§ - E admitido ainda o mandado de segurança. para previnir o co~
tribuinte de ilícita sançllo fiscal, caracterizada a a.eça pela eani
festa interpretaçllo dado pela Fazenda Pública, a deter.inada nor.a •

§ 79 - O tr1blto é instrurrento da sociedade organizada em Esta10 de Direito,
eo princIpi<l6
d18postos nesta Cl:nstituição, sebre IlBtéria tr1bltária.

• IIICII1!!Ilte pode ser instituIdo 00 ccbrado em estrita ciJediéncia

JUSTIf[CATIYA
Htde, a Fazenda Pública, e~ .uitos e muitos cases, coage o contr!
buinte, a sugerir determinada orientaçllo, ameaçando-o de autuá-lo, c~
so divirja.
De outro lado, nestes casãs, ~o i~etrar .andado de
segurança,
nllO encontra guarida na justiça, u.a vez Que, face ao texto constit~
cional atual, entende o Supre.o Tribunal Federal, Que nllo cabe .a~
dado de segurança contra a lei e. tese.
O .andamento constitucional proposto, desencorajaria o abuso
de
poder, através da prática de a.eaça pela Fazenda Pública, ou Quando
esta ocorresse, instrumentalizaria o Poder ~udiciário, para socorrer
o contribuinte via .andado de segurança.

O elenco de garantias do cx:ntr:ib.linte,apresentada pelo ante-projeto, enbora
tradicialal, é nuito apequenado. No ante-projeto da subcanissã::> de tributos,
a atéria'recebe tratanento ~s abrangente e IIDderoo; o:m a nova redação •
~ta

eatpatibiliza-se o disposto

00

capItulo " garantias" can o

estabe~

cido no capItulo " Do Sistema Tr1bltário".
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Subcomissllo I-b

Substitua-se no ite. VIII a expressllo: "é proibida a atribuiçllo
de u. nú.ero nacional único ao cidadllo" pela expressllo:"é proib!
da a despersonalizaçlo da identidade individual."

~
~

---

Adite-se no artigo 18 S5 2 letra C, ap6s a expressllo "do ho.e.
pelo ho~e." a expressllo "do ho.e. pelo Estado".

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A redaçllo proposta, ao lado de ser .ais abrangen~e, nllo confro~
co. diversas hipóteses de identificaçllo nu.érica aceitável, c~
o caso de cadastro de Pessoas Físicas, para efeito
específico
único de I.posto de Renda.

Deve o .andamento Bonstitucional coibir
do homem pelo Estado, igualmente odiosa.

w-------------
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processo~l

4R do
a expressllo: "Nos
fiscais contra o contribuinte, o ato da autoridade Que o início
interro.perlo a prescrlçlo".
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1'IXTO!ol"'.1'1FICAÇ10

REI:l1\('1io NJ AR!'. 42 m SUBCXMIssPio
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~SE A SEXmNrE

IXJS DIREl'l'OO

-

-

a exploraçllO

-

-

I~
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-,

IXJS DIREl'l'OO POL!TICXlS ,

"AR!'. 42 - ~ o::NCEDIDO ASlID NJ PERStX;UIDO!)l ESTADO ~ PC!l!TIVID!\lE~, PElD

JUIzo BRASILEIR:>, 'l'ENIlA NMUREZA POLtTICA, FJI.OSCFICA 00 RELIGIQ
o ABlJ&) IE n«X:EN.l'ES".

~, ~ FEITA PARA O TERRORTIM>, A 'lUInURA,
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JUSTIFICN:ÃD

A MEDIm VISA A CANALIZAR, PARI\. A~, OJRRENTES IE OPINIi\o BRASIIEI
RAS

cu: CSClIJ\M ENl'RE A 'IDLERAocIA E A lNl'OIERÂNCIA.

W. IE ,<E'ICI9D, WIS
A \'EXWE.

TRATA-SE IE

o REn::NHEJ::IMENro

Ni'io APEWIS

A'mIIER

~ cu: Nlío !:

o cu: o

~
P~

tH\

Il!\ POSS!vE:L MULTIPLICImIE IE CAMlNIDS

Aditar ao item XXXIV. parágrafo 2R a expressRo: -ou ainda ad.inla
trador de qualquer outra entidade púbIca ou privada, que goze de i~
nidade tributária ft•

rolO, Cx:Nsemm:: 00 IOO::NSCIEN1'I'MEN-

TE, I:ESE4JA, W\S TAMBtM IE s:JBRE EJ:E A'lUI\R ~ICAMEmE;

ro

CASO, INS'l'I'l'OCICNA-

LIZIINOO A 'l.'ENd::NcIA w.rs CIVILIZ!\Jll\..

o

2, 1IlNl:l1\, tn PC'*" IE

JOSE MARIA EYMAEL

, - - - - - - - - - - I'Lit"'AIIIG/c.C,III,sio/sua:""'lssio

BRASIL mo:::RATIZIIOO ATU1\R S:ERE CS ESTI\l:nS roL!.=_

JUSTIFICATIVA

TICA, Fl1DSOFICA 00 RELIGIOSI\MENl'E INIUU::RI\NI'ES. IE RES'ID, tn MEDIm IE SI\Bm) RIA, POIS,

o ArorAIA

o

SUBVERSIVO 00

o

HERlm:OJ IE HXJE PaE

xmo

moi SER o G::I\7Eml\Nl'E

rn
Este tema é da maior relevância. A imunidade tributária,
e~
pecialíssimo apoio que a sociedade empresta a deter.lnadas
entid!!
des, para que melhor cumpram suas funç~es.
NAo pode, portanto sér tolerada a i.punidade dos ad.inistr..!!dores
que utilizarem-se, cri.inosa.ente desta~ entidades, para
enriqueci
.ento sem causa.

IE J\W\NIlÃ.

-A ~ 1! MANI:Wr1\RIA Il!\

cx:N::ESS!íD IE xsno, lMPIDINOO, ASSIM, A EXTRADIçW.

cu: CS G:JIIlmcu: CEm\S ATIVI-

f'AZ 00 BRASIL o JUIZ Il!\ NAWREZA Il!\ ATIVIIl!\IE. cnI ISs::> E\1I'm
NOS ES'.l'RI\NG::IR:IS FACCICSCS ATINJl\M 5l!XJS C8JEI'IVOS NJ !ETEII'IlNAR
twES S&J1lM ~, E ~ CERroS CRIMES

!POL!TIoos 00 IE Cl?JNIliD, PCR EXEMPID) ~
o FIZERA!" ~ BRASIIEJroS RE _
B1\NCD, PCR M::II'IroS roLtTIoos, cnI CS ASSI\L _ •

Jl\M cno:rrt:I1IOOS a::M) CRIMES o::Mm. TAL a::M)

CENrES NJ II:I!NI'IFICAR ASSALTANmS IE
'rI\NTES CXH.NS.

AS EXCEd:'Es E.STI\BE:ID:IIl!\S ~ A MANTER A Sl.1IlSTAN:IA CIVILI~ DA
MEOIIl!\. RE1IIMENI'E,

o 'l:'EROORI9D,

A 'roRI'lJRA E

OORRENl'ES, 00 AT1I.VICAS,Il!\ BTIIlBlIRIE, E
~.

o TERR:)R!!M) Nlío lEVE

SIL SE n:NIIA TEJ:Ml\OO EM

FAzER

coo

o ABUSO

IE INX:Em'ES

00

ruRM1IS RE-

TAL N1ú 1'CX&I SER ~ PElA

SER a:muIDIOO CXM A aIERRIIll!\, EMBORA

ro

I

BRA-

t:=~QS~ M~RIA EYMAEL

f:

~om~sstlo I

ESTA o::tml00, PCR MJI'IVOS PRJP1\G!\NDtSTIOOS. A ~

'l'URA

1! Ml\NCHA OOE lEVE SER VARRIIl1\

~

cu:

D1\ FACE D1\ TERRA. E

o ABUSO

o TERKlR IE

OOS JIM JCNES, CS ~ DE AvrkJ, 00 DE JOlW\LISTAS, 00 IE FREIRAS.

-

~

~

~

JUSTIFICATIVA
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aJtJdomHsM

'"Il:.Ollls)io - - - - - -

Substitua-se no artigo 11 - caput a expressRo -16 anos" por
-18 anos- e spuprima-se no parágrafo único do nosso artigo
a
frase -.enores de dezoito anos-o

ESTAOO OOS "'lXNl.UI-M1\OXJI'E", CS MI\SSACRES IE LYIAI, CS S1lCRIFICICS Rl'l'UM.ISTIOOS

er-;;;~'i~~~--~
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INCUJI AS 1\lDIINl\Q3ES OOS B:l<ASSA mlE!XlRES IE CRIANCINIII\S,
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TUTO/JUSTlflC ..

---]
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~
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o exercício do voto, exigem nAo so.ente u. grau razoável de
conhecimento da realidade s6cio-político.
Requer principalmente, um .íni.o de amadureci.ento crítico,
o que, nos parece, nAo é nor.ale.nte co.patível co. a idade de
16 anos.

çlo---------------,

Substituir no item XXV a expressA0 -é livre a escolha do estabele
cimento escolar ft pela expressA0: A liberdade de ensino é direito ina
lienável da família, p~essupondo a livre escolha da escola para
os
filhos, cabendo ao Estado, prover as condiçDes .ateriais para
que
este direito possa ser exercido. ft

JOSE MARIA EYMAEL

JUSTIFICATIVA

EMENDA
100553-7

Comissfto I

Alé. de ser mandamento de Direito Natural, a liberdade de ensino,
nos ter.os propostos, é ele.ento básico na for.açAo de um povo
I!
vre e democraticamente organizado.

Subco.issRo l-A

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

---

Suprima:se no art. 5R a expressRo: ftremovendo os obstáculos de
ordem política, eéonOmica, social e cultural para- e adite-se
P
partícula "e- antes da palavra viabilizar.

:r- ----------------- . .
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lUSTIFICATlVA
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MARIA EYMAEL

~omissAo I

_
"Ll""1II1c./cc.WIUlo/&UICCIlI"io

r=T----------",---,----

EMENDA
100550-2

A énumeraçAo, quando nAo meramente exemplificativa, é sempre
restritiva.
Como este nRo é o objetivo da norma, melhor, suprimir o ele~
co de -obstáculos- enu.erados.

f ( .. 1 0 / , / U I T l ' I C ' , . 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - ,

Substituir no item XXX, toda a expressA0: "a lei definirá .elos .••
logradores públicos ft da e~pressAo: ftA deficiência física, de qualquer
tipo ou grau, nRo será fator limitante da plena realizaçRo do indiv!
duo como cidadAo, devendo a lei, materializar este princípio ft•

['1.

[oJ

JUSTIFICATIVA

A garantia dado ao deficiente físico, para que.atinja sua plenit~
de como cidadAo, é muito escassa na redaçAo do ante-projeto.
A forma proposta é mais abrangente ao .esmo tempo que
vertical!
za a garantia.
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SUbstitua-se os artigos 6ll e 72 por um Ú'lico artilJ), com a SIllJ.Iinte redaçlIo:
A soberania nacional, é exercida em todo o território do país, COIIpreendendo-se
por território, o espaço físico definido pela legislaçAo federal, tratados e IX!!
vençOes internacionais.
.
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1- Comissão da Soberania e dos DIreItos e Garantiu do Homem e da Mulher
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a todos os habitantes do País, ao lado da totalidade dos direitos
civis e politicos universais, os seguintes Direitos da
Condição
Humana: direito à hebitação, direito ao trabalho e à estabilidade
no emprego, direito à justa remuneração do trabalhador e à
sua
plena capacidade de reivindiceção, direito à seúde, direito à ed~
~ação, direito à informação e à liberdade de crítica, direito
à
segurança, direito à recreação e ao lazer.

Parágrafo Ilnico - A SOOerania Nacional é exercida através do Estado, e abrange ~
dos os recursos naturais ~ se encontrBfll em seu território e os bens nele p~
zidos.

.JJSTIFICATIVA
A redaçllo proposta, EIIiJora Illais sintética é Eis oorangente.
Faz incidir a soberania, inclusive, sobre bens proàJzidos no País, por
t:nrgeiros.

I

~

« Parágrafo único : A lei responsabilizará o agente ou titular do Poder Público que, por ação ou omissão, violar a
Carta dos Direi tos da Populeção do Bra5'il'~
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r;-r----------------- T[.lTe/"USTl~IC4çãe
Súbcollissllo 1-8 art. 411

'JHIrágr~fo 5~"ll!'tra

JUSTIFICAÇ1l0

J
J

EMENDA
100555·3
-

Os longos períodos de regimes autoritários
que
têm dominado a vida política e institucional bresileira não permitiram se criasse uma tradição sólida da consciência pública generalizada no respeito aos direitos humanos, consubstenciados nos
direitos civis e políticos universais. E - mais grave ainda - os
abissais deseq~ilibrios das condições e da qualidade de vida que
distanciam, entre si, as classes sociais e mesmo as diversas regi
ões do País geraram entre nós urna dívida social de difícil paraI!
lo em todo-o mundo. Daí, a imperiosa e urgente necessidade de que
urna Constituição democrática, digna desse nome, imponha
rígidas
normas destinadas a iniciar e promov~r o resgete desse vergonhoso
débito do Estado para com a Nação no Brasil.

------.

a-

Substituindo-se o,período "de condiçOes políticas ••• e bélicos"
pela expressllo: "condiçOes internas"
,JUSTIFICATIVA
A enumeraçllo, quando nllo lIera~ente exemplificativa, torna-se
tritivo, o que nllo é, no caso, o objetivo da nor~a.
Por exe~plo, foram omitidas as "condiçOes sociais", o que é
grave lacuna. Melhor generalizar, portanto I

mr--------------
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QõffiiSsão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da MUI}el

Inclua-se como inciso

TUTOI':USTlfICAÇio

o julgamento será sempre fundamentado, sob
pena de nUlidade, a ele podendo assistir o ~nteressado;
- Toda decisão que tiver como motivação o
interesse público deverá explicitá-lO objet~vamente.

Acrescente-se aO art. 14 do AnteprOJeto da Subcom1ssão
parágrafo seguinte:
"Art. 14.

JUSTIFICAÇÃO
prec~so acabar com Os julgamentos imotivados

a possibilidade de o interessado perturbar a ordem, deve ser previsto o meio de seu afaotamento, não, porém, constituir tal h~pó

..

..

........................................ "
Parágrafo único.

É

e os julgamentos secretos até mesmo para o interessado. Se existe

Internac~onais o

da Nacionalidade, ds Soberania e das Relações

.

Aos naturais de

ses de língua portuguesa, será facultado o acesso,

paísob

condição de reciprocidade, ao mandato de Deputado Fedg
ral, sendo-lhes todavia vedado o exercício da presidên
cia da. Mesa."

tese como regra geral.

Da mesma forma, muita decisão que se toma, tendo

JUS T I F I C A ç Ã O

como fundamento o interesse públiCO, não passa de um ardil para

confundir as pessoas.

lrd.lharcs de iudiV{dUOB são pre judicados

por atos praticados no interesse público, mas que na verdade constituem

~ntereBBe

privado.
Os doutrinadorcs do Direito Administrativo como

.rnZE, DIGUIT, BILAC PINTO, CRETELLA JUNIOR e cutros demcns tz-am que
bá necessidade de motivar os atos públicos.

As v1nculações históricas, culturais e de língua

en-

tre brasileiros e portugueses. por si só, justificariam diferen
ciação de tratamento por parte do legislador constitucional.
Com raras exceções, as constituições brasile~ras e

a

legisleção ordinárie sempre contemplaram tratamento preferencial
aos portugueses, até que, pelo Decreto n 2 70.391, de 12 de abril
de 1972, foi promulgada a Convenção sobre igualdade de Direitos
e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, no âmbito civil e po-

lítico, com as limitações constitucionais vigentes.
~-

-

- _ - - - A V T O I I : - - - - - -_ _- - - - - - -

SENADDR POMPEU DE SOUSA
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COM. OA S08ER. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
..,.,

TI:XTOIJUSTlfICAi;ÃO

Em abr.il de 1976, passou a viger a

nova

ConstJ~uição

EMENDA

portuguesa onde, no artigo 15 2 , 3, embora vedandO o acesso

100557-0

nórgãos de soberania 11 (Presidente da República, da Assembléia da

_

República, do Governo e dos Tribunais) atr~bui

dos países de língua portuguesa" '"
Inclua-se , como primeiro Artigo do Capítulo "DOS
DIREITOS COLETIVOS" do Anteprojeto da Subcomissão I-b o seguinte
Art. 22, renumerando-se o atual Art. 22, assim como os subseqOe~
tes :
"Art. 22 - Lei Complementar formulará uma Carta dos
Diréitos Humanos da População do Brasil que assegure efetivamente

"aos

aos

cidadãos

"mediante convenção Interni'!

cional e em condições de reciprocidade 11

•••

"direitos não confe-

ridos a estrangel.ros".

Esse dispositivo evidencia o tratamento

diferenc1ado

aos povos de língua portuguesa, ao tratar da possibilidade de acesso a cargos políLicos que não seJam o da Pres2dência da Repú-

blica e aos demaís dessa linha sucessória.

I • ComIuio dII SoberaiI e dos DIreItos e Garantias do Homem e da Mulher

Ass~m,

por uma questão de fato e de direito, a

nossa

(!J

Constituição deve permitir aos or~g1narlos desses países, na for

têDMoDA SOB. E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. E DA MUI HER
"j"

,,' j v "rr 1r-\

OBS. Inclua-se como parágrafo ao artigo 29 do anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos Políticos, Direitos Col~
tivos e Garantias.

Nesse sentido, como as instituições e a estrutura poli

tica portugu~sa diferem das nossas, a reciprocidade de que
o citado artigo lusitano só pode abrigar o acesso ao cargo
Deputado Federal no Brasil, visto ser o único no nível dos
compõem ~ Assembléia da República em Portugal.
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ma de Emenda ora proposta, o acesso a cargos políticos, nos lim1
tes da reciprocidade de tratamento.

•

fala
de
que

EIlENTA
Assegura lIberdade de assoc»tao e
1.pl5e crItério da proporcionalidade nas
elelçl5es para os quadros de direçilo.

A proibição ao exercício da Presidência da Câmara Fede
ral, como na Constituição Portuguesa,

justifica-se, por

estar,

esse cargo, entre os situados na linha de sucessão do Presidente da República, reservado some~te a brasileiros natos e vincul~
do à titulariedade da nossa soberan~a.
A aprovação da Emenda ora proposta é medida de

Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional

na parte relati..va li Direitos Coletivos, o seguinte dIsposlt!
YO:

-Art ••• ~ as'segurada a liberdade de assoc1açlo I
para rins pacíficos e lícit~s, considerando-se ilegaIs :15 de_
caráter secreto e param!l! tar; nenhuma a s scc Iação , s1ndIca to,
socIedade ou agremlaç:Jo será compulsor lamente suspense c:.: I
dIssolvida, nem so rrer ã Qualquer ccnat r Içâc , senão em virtude de sentença judicial tr~nsit!J em julgado.
•
Parágraro único - Em todas as a s soc Laçõc s , slnd!
catas e organizaçaes sociaIs, classistas ou nãc , os quadros
de dlreç:lo e afins sejam neeeocnrocs por sufroigio democrático. dIreto e Universal e escrutínio secreto entre os seus I
eeebrcs , adotando-se sempre o critério da proporcionalidade,
de tal sorte que todos os concorrentes ão processo e Ie toral
possam integrar e que Ie s quadros, ainda que minorit3riamente~

intei-

ra justiça aos nossos irmãos de língua portuguesa e corolário

à

Convenção sobre Igualdade de Direitos há muito em v~gor entre Br~
sil e Portugal, mas que necessita da ordem constitucional
para
se tornar prática e efetiva.

í

Constituinte FRANCISCO AMARAL
flL.EH"'''IO/COMISsio/suaCOllllllsÃO

~

EMENDA
100559·6

da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mbllr 'r::-r

TtXTO/,lUSTlflCAÇio

JUSTIF"ICAÇ~O

J.

se tornou IUrJar-comum aflrm:Jr-se que -dcmocr.!"
el. ~ o governo dll l1'l:Jiorill, respeitados ce direitos da !nInari.". In:;.lstlr-se na eer e fOll1'lulaçJo retórica pode, cntrct:l!!,
to, conduzir li adoção da convenção n2 87 da Organ1zaç:Jo Inter

......
-,

Acrescentem-se aos arts. 12 e 16 do Anteprojeto da Subcomi~
são da Nacionalidade, da Soberan~a e das Relações Internacionais
os dispositivos seguintes:

nacional do Trabalho (O. I eTe), cuja ingênua apl1caçJ:lo CRI sua
exegese liberal predominante à época da aua formulaç:lo (p6s-1
guerra) conduz, em última instância, li e tcnf eaçno sindical c
.fia. com sensível diminuição do noce e de barganha dos trabalhadores c correspondente (correlativo) fortalecimento dos I
sIndIcatos e associações prorlssionais rtnanciados pela
social-democracia e pela democracia-cristA, atr-avés de 'organiz!
çOes Internacionais a serviço do neocolonialismo e, conseque!!
te. -aparelhamento" dos sindicatos de trabalhadores ..
A r6rmula proposta é um verdadeiro "ovo de Colombo- pela simplIcidllde e eficácia, consagrando o p r Lnc Ip Ln da
de.ocrBcia participativa e pluralIsta tlentro da unicidade da
estrutura sindical.

"Art. 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único. A União poderá celebrar tratados' de
dupla nacionalidade com aqueles países que tenham ou tenham
tido especial vinculação com o Brasil. Nesses países, embora não reconheçam aos seus cidadãos o direito repíproco, p~
derão naturalizar-se os brasileiros sem a perda da sua nacionalidade de origem".

"Art. 16. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
parágrafo único. Excluem-se das proibições dos ~tens
I e II deste artigo os brasileiros, filhos de estrangeiros,
que a lei dos respectivos países lhes assegure o direito à
nacionalidade dos pais".

(:J CONSTITUINTE

"1.t:uluo/cOM,ssio/lu,cO&llltlo

f=COM: DA SOBERANIA E DIR. E GARANTIAS
(":'T

JUSTIFICAÇÃO
A celebração de tratados de dupla nacionalidade tem s1do adotada pela ma10ria dos países modernos. Além de as nações,
com
isso, estreitarem seus laços de amizade, para o estrangeiro, o fa
to é auspic~oso, porquanto significa sua completa integração
na
comunidade nacional.
De outro lado, a aqu1s~ção, por vontade própria, de outra
nacionalidade, traz, como conseqüência, a perda da nacionalidade
brasl1elra. Da mesma forma, a aceitação, sem a devida autor~za ção, de comissão, emprego, ou outro favor de governo estrangei~~
constitui motivo suf~ciente para a perda da nac~onal~dade. Essa
situação, contudo, não deve alcançar os bras~le1ros, f~lhos
de
estrangeiros, que a lei dos respectivos países lhes assegure
o
dire~to à nac~onal~dade dós pais.

ULDURICD PINTO

D~

HOMEM E DA

TCXTO/"usT~'leAçio

..

EMENDA
10056!-8

1

MULijEF~~~~~~

f~L~."t!,·~ -r)]

Úê-se ao artigo 38 do anteprojetq" a .seguinte EMENTA
redação :
INSTITUI o HAHOAOO

......,

0,1': ,

SEGURANÇA.

" Inclua-se no anteprojeto de texto constItucIonal,
na:parte relativa aos DIREITOS
. E GARANTIA FUNDAHENTAIS, o I

,

sel!}'inte dispositivo :
-Art••• eConceder-se-á mandado de segurança para J
proteger direito ou interesse, indIvidual ou coletivo, ccnereto ou dI rusc , baseado em fato certo e determinado, devl.
damente comprovado. não amparado por habeas-corpus ou habeasdata. seja qual for a autoridade responsável pela ilegallda~e ou abuso de poder.

.

S 1- - O lIandado de segurança será admitido coo tr!, atos de agente de pessoa Jurídica de direito privado •
quando decorentes do exercício ~e atrlbulçl5es do Poder Pú -

bl1co.

S 211.- As assoclaçl5es civis e sindlcai's e as representativas de categorias profissionais terão legitimidade para representar seus filIados ela pedidos de _andado de segura!!.
ça.-

(j I

L~

O') Í
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JUSTIFICAÇAO

[-

A qUIs. unanimIdade dos juristas tem profllgad o o I
e.prego atl!cnlco da expressA0 "dIreito individual líquido e
certo. que deve ser rlnlJlPlente expurgada do texto ccnstltucl~
nal, a UM de que a sua amblguldade e lmpreclsao 0.10 restrinJa. ainda lia!! os direItos e garantias constitucIonaIs dos c!

~
~

AUTOR

DEPUTADO Jo1io PAULO PIRES VASCONCELOS

t:Jr----------

I'l.EH""IO/CONIU;'OI.u.COMIUÃO

lXMISS'b m s:EffiCN[I\ lXI3 DIFfllffi E l?IflINrIAS tn l-IJ.fM E m M.Uffi
r : - r - - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/ol'U.TlfICAÇio----------------....,
!

EMENDA MODIFICATIVA AO ITEM XXI DO ANTEPROJETO DA
SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

dldlos.
Ao contr4rl0, aproveitando o clIma de liberdade que
se respIra ea nosso país. !mpOe-le aos verdadeiros democratas.
"plilr .0 .. ~d",o esses dlreHos e garanU ... Ao lado do habe ••corpus, o "andado de segurança te. sIdo o reaedlulI Jurls por I
._cellncia na deres. dos dIreIto•• dos c~d.dlos. Infelizmente, I
durante longo perIodo da n05sa hlst6rla recente ambas garantias
constitucionaIs estlveralR suspensas enquanto vigeu o Ato 105t1t\lClonal n. 5. Hoje, constItui dever de todos 05 patr!otu e de
aQcrltas fortalecer ou revigorar .s glrantl:as constituC!OOlis,estendendo-as' proteçlo dos dIreItos colet!v~s e Interesses dIfusos, ~e. assim como reconhecendo legitimidade processual a 5Q
cledades e entidades representatIvas de,segmentos organizados /
da socIedade. Os direi tos c01et1 vps e Interesses dI fusos tallbém
necessIta. ser protegIdos pelas garantias constitucIonais. 50 .ente o .andado de segurança e I .çSo popula-r podem assegurar a
tOdos o. cldadlos Ind!stIntalllente, IndIvIdual ou coleUva~ente ,
. representados, • proteçlo dos seus dlrel~os e interesses constItuclonals.
-

• São direitos e garantias individuais:

Artigo.

XXI - O exercício de qualquer trabalho , ofíco ou pr~
fissão , observadas as condições que a lei estabelecer ;
JUSTIFICATIVA
O'texto proposto no Anteprojeto, por ser vago, induz à elaboração de lei ordinária tendenciosa
que prejudicará profissões já consolidadas. A presente emenda visa transferir à lei a
competência para estabelecer condições de ofício e profissão com ju~
tiça social.
!

'""r--------------

AUTOII-----------------,

DEPUTADO JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
r.-l,------------
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AUTOIt
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.Lt:IIÂNo/e014ISlÃo/lvacCUII .. lo

:t:UC, DA SOB, , DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H, E DA MlJl HER
TUTO/oJUlTlP'ICAÇAO

)
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EMENDA
100562-6
"1

11'1,

Mrtigo 54, parágrafo 22
Suprimir" a expressão qu~ está entre as

,-,,+

,
I

-Art .... A leI nlo poder4 excluir da lIorecJ8r;iol
. do poder Judlcl'rlo qualquer resae • direito ou interesse !!!,
dlvldual, coletiva ou difuso".

.,

.:JUSTIF'ICAÇ~O

" lnclllslo de lesl5es a direitos ou interesses I
IndIviduaIs, coletivos· ou difusos irapOe-se por dever de jus-

I

c l.per.tivo de.ocrãtico, a ri" de evitar as odiosas I
r ••tr1çD.s do
do art. 15' da constltulçlo de 1969, i"llO~
ta. pela E.end:a Constltuc.lonal nl 7, de 1977 ..

~lç.

l

,

~

S'.

AUTOII

DEPUTADO JoAo PAULO PIRES VASCONCELOS

~
~

EMENDA SlPRESSIVA AO Artigo 26 , Inciso VI.
SUgerimos a emenda supressiva , retirando a expressão "tratado
anterior" , em razão da instalação de um novo ordenamento jurídico. Admitir
"apriore" a regularidade de qualquer tratado anterior à nova constituição é endos
ser a política externa do regime militar , sem a necessária fiscalização que so-bre a mesma deveria ter existido,
Parágrafo único - a matéria não deve ser restrita às 'Comissões
de Relações Ex~er~ores , somente apreciavel "~ sessão secreta a critério da Pre-:
sidente da Repúblft:a" • O eventoaí controle destas Comissões por partidos majoritários retirará às minorias os mecanismos de controle sobre o conteúdo , dos tra,,/Aados relativos .às matérias "Segurança Nacional ou 5ecrego de Estado".

I.
I

ASPAS:

••• bem como aos que tiveram "PROCESSOS EM TRAMITAÇ1\O
NA ÁREA ADMINISTRATIVA OU"
.ações no Poder Judiciário ...
OBS, Dê'=se ao artigo 35. do anteprojeto da Subcomissão
dos Direitos políticos, Direitos Coletivos e ..Garantias a seguinte redação:

I
I

~
~

r : ' l r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/ol'U5TII"ICAÇio--...:.----------------,

lU

i

I'LENÀIIIO/COMl"io/sUICOMlllsÃO-------------,

JUSTIFICAÇÃO
A expressão : " processos em tramitação na área admi
nistrativa ou " é impertinente.
Sua exclusão evita interpretação por demais abrangente extrapolando , mesmo , os funqamentos do Instituto de Anistia. C~
mo não constava de sugestão primeira , proposta pelos próprios repr~
sentantes do grupo do "O Petroleo é Nosso" , sua eliminação é medi "da acautelatória dos interesses básicos desses militares , prejudicados pelo ato revolucionário do Dec. Lei n9 864 , de 12 de setembro
de 1969 e que pretendem, tão sómente , uma única anistia, em igualdade isonômica com os milhares de anistiados,de pressupostos equivalentes , isto é , punições de fundamento político , sem mesmo haver
cometido crime.
A "Petrobras" é o moveI do"crime" ,se crime houvesse
com o Monopólio Estatal do Petróleo.

r:'lr--------------

AI1TOII---------------

DEPUTADO JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
,.-

l:?

'LEHAIIIO/COr.lISsio/IUIlCOMlllSÃO-------------,

lXMISS'b m 9J3:RlMA E lXI3 DJFEJ:103 E l?IflINrIAS tn t-G&lE m M.Uffi

~
~

<0"1---------------- TI:XTO/.lUSTI'IC..ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

EMENDA SlPRESSIVA:
Suprime-se do Artigo 30 , Incisso II , o seguinte:
"Exceto os que visem simplesmente a executar , aperfeiçoar
ou i~terpretar obrigações ou direitos estabelecidos em tr$os pré-existentes
os que ajustem a prorrogação de tratados e os de natureza administrativa.
JUSTIFICAÇAO
Sugerimos a emenda supressiva , retirando a expressão acima ,
em razão da instalação de lJTl novo ordenamento juridico. Admitir "apriore" a regularidade de qualquer tratado anterior a nova Const tução é endossar a polít.!:.
ca externa do regime militar , sem a necessária fiscalização que sobre a mesma
deveria ter existido.
í
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DEPUTADO JoAo PAULO PIRES VASCONCELOS
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]

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

EMENDA
100567-7

DA SOBERANIA E

COMISsAo DA SOBERANIA DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM EDA M.JJ-ER
~

Tf.:XTO/,JUSTIF1CAÇio,---------------,

oosLD1RE'ITÕ5.iE'·GAAAN~I·A~-S--:DO:::--:-Ha.1E==M-:-::E:-:::D7A--:MIJL=-:-H=E=R...,

I':"T---------------

TEXTot.lUtTlfICAÇÃO-----------------,

"Fica institui do o dia 27 de novembro como o 'Dia da Cidadania'"
Dê-se ao parágrafo 49 do artigo 35, dos capitule;
dos Direitos Coletivos, a seguinte redação:
JUSTlFICAÇAO
Art. 35 ..•.•••••••••••••..•.•••••••••••••••
§ 49. O juiz que ignorar ou desobedecer
o
mandamento deste artigo sujeita-se a punições de conforml
dade com a lei.

Presta-se, desta forma constituicional, homenagem a Teotônio
Vilela - o defensor do Povo e da Pátria - falecido nessa data.
Teotônio Vilela é a chama ardente da cidadania, que busca p~
ra o Brasil uma Pátria altiva.
"A Nação ~omod n6s, não eles", sentenciava o imortal lidero
Envidemos todos os esforços para que esta Constituinte seja I
promulgada nesse dia, de hist6rica coincidência.

,...-

l!J

lUTOIl

NYDER BARBOSA

_

, ,,/

Subcomissão OOS DIREITOS POLrTICOS""Qm"J;lJ~Q;rn~ rru nTvnc:<:"

Just~ ficati va:

~ bastante dificel ao juiz se esquivar' das
suas obrigações, pelo contrário faz até mais do que pode
e se por um equívoco vier a ser enquadrado no dispositivo deste artigo, não seria este
motivo suficiente para
ser,distituido e processado criminalmente.

~
~

l!.I
Inclua-se, onde couber:
" São plenamente capazes para os atos da vida civil
os cidadãos que contem idade igual ou s~perior a 18 (dezoito) anos,
na forma da lei."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o\UTOII_ _- - - - - - - - - - - -

..;>
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I

CONSTITUINTE COSTA FERREiRA

EMEM>A

í

!

100570.7
• COM DA SOBERANIA E DosLB'mt'f'l'tlglt"~'I\mlAS DO HOMEM E DA MULHER
SUBéDMISSAD DOS DIREITOS POLITICDS CDLET VOS E GARANTIAS
r = - - - - - - - - - - - - - - - TuTotoluSTlfICAÇio---------------....,

Suprima-se o artigo )9 do capitulo dos Direitos Politicos.

JUSTIFICATIVA
A Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, Subcomissão dos Direitos Politicos, dos
Direitos Coletivos e Garàntias, acolheu, com muita oportunidade, Proposta que garante ao cidadão brasileiro o direito de votar, a partir
dos dez esses anos de idade.
O Relator daquela Subcomissão aprovou a
a Proposta se baseou na grande influência que os meios de comunicação têm junto aos jovens que,em face das informações que recebem
diariamente, passam a ter conhecimento muito cedo dos problemas da
vida pública e dos direitos e deveres para com a sociedade. Esses
assuntos são também discutidos diariamente em escolas de 29 grau, on
se concentra grande número de jovens na idade de 16 anos.
Assim, seria de todo incoerente se fosse
dado ao maior de 16 anos o direito ao voto e não lhe fosse dada a
maioridade aos dezoito anos.
Se o cidadão, aos 16 anos pode exercer o
direito de votar, o que exige grande responsabilidade e consciência
dos seus direitos e deveres para com a sociedade, podemos presumir
que um cidadão, ao completar 18 anos de idade, é plenamente capaz de
responder pelos atos praticados na vida civil. Aos dezoito anos, todos
nós sabemos, o cidadão já tem as condições psco16gicas necessárias padistinguir entre o certo o errado. Nesta idade ele vive e participa
da sociedade, e elegendo os dirigentes dessa sociedade é impossivel
imaginar o individuo de 18 anos incapaz de responder pelos seus
atos perante a sociedade em que vive.

NYDER BARBOSA
Deputado Constituinte

Art. 19•.••••...•...•••.•••• ·•••••••·•·••·

-

Justi ficati va:

D voto destituinte só seria possível
no
cpso de
Parlamentares, se estes dispusess~m de dados
comprobatórios, isto é, pudessem destacar seus votos, eleitor por eleitor, o que é bastante impossível; e
se
. wistituir o parlamnetar por meio do voto destitui~
te co~eteria ~ maior atentado à soberania de alguém.
Para o caso, sugiro que o eleitor espere a
próxima eleição e puna o parlamentar que não correspon deu co~ as suas expectativas, não dando mais o seu voto.

_____________ AUTOIt----------------,

e:

Senador MANSUETO DE LAVOR

l!J COMISSAO DA SOBERiJ.II"A"'''É''l3tllf/jjf~~os E GARANTIAS

c= HOMEM

E DA MULHER
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8
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EMENDA
100571·5

r . r - ' - - - - - - - : - - - - - - - - - TEXTO/.luSTIFICAÇÃO----------------...,

Dos direitos e garantias individuais:
Dê-se nova redação aos seguintes itens do Artigo:
"VI -

A dignidade da pessoa humana, a preservação da sua
honra, a reputação e a image~ pública;

x -

~ l~vre a manifestação do pensamento; de crença re
ligiosa e de conv~cções políticas e filosóficas;

XI

- A publ~cação de livros, jornais, periód~cos, a red~
ção, impressão, a divulgação e o recebimento ne informações, opiniões e idéias, dispensada a licença

'

~
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prévia; é assegurado o dire~to de resposta; é asse-

gurada a pluralidade de fontes e vedado o

-Art. ... O nor t.uquês

monopôl~o

estatal ou privado dos me10S de comunicação; não

s~

ParSgrêlfo único- As rraçõe s IndIgenas tL" direito
ao uso exclusivo às p r ôpr f es línguas e dialetos."

rão toleradas as propagandas de guerra, da subver
são da ordem e do preconceito de religião, raça,
classe ou sexo.

a língua nac.Iona I do Orõ-/

sl1.

JUSTlrICr,çAO

tI

Conquanto a grande t1llil:Joria da nooo r açãc b r a s J Le I
cceun Lcaçãc soe r e I ;
cultural,' devemos salva"guLll'O'ar os direitos cn s e í nor a as , pc'rtl'lit!ndo aos indígenas a p re se r vnção das suas línguas, d.l a Le t o s e
culturas, assegurando-lhes, por esta forma, suas identidades /

~8 usc a lIngua p'ortugucs3 corno veículo de

JUS T I F I C A T I V A

Reconheça-se que, no meritório tra9alho do relator
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, avança-se dem~
craticamente na defesa do cidadão. No que pese o cuidado, no entanto,
nos capitulos que tr~tam das garantias do cidadão em relação à info~

eut turn s ,
í

A compreensão da hIstór,1a c culturas do n05~O no
vo pas s.a pela preservação do pat r Imõnj c linguístlco das uaçüc s
Indígenas.

mação, muito do entulho autoritãrio - leis de segurança nacional, de
imprensa e de censura -, ressurge, às vezes com o mesmo texto.

O passado recente bras~le~ro mostra-nos, de forma a~
pIa, que todo O tip~ de "tutela" deve ser retirada, para que não se
transforme, depois, no capu~ de leis restr~t~vas de liberdades individuais.
As alterações propostas tratam das seguintes anomalias:

EMENDA
[!J~'

~~~JUi~~~~ania e dos Direitos e Garantias do ~
r:-o:---------.------- 1 Eno/J,JS"fUICAÇÃO--

clui-se a parte relativa ao direito de resposta que estará mais
bem colocado, e com redação simples, no parágrafo XI, que cuida
especificamente, dos meios de comunicação e da liberdade de imprensa;
2 - No item X, exclui-se a expressão "vedado na forma da lei do anonimato." De fato,consuetudinariamente, nunca existiu o anonimato
na imprensa brasileira, porque o Editor responde, nos termos da
lei, pelas matérias não assinadas. Há, ainda, conservada a expressão
relativa ao anonimato, o per~go de revelação da fonte; o que liquidaria de fato e d~ d~reito a liberdade de imprensa. Não serã
pela supressão de conquistas, como a de preservação do sigilo de
fontes, que se assegurará d~re~tos à informação;
3 - Outro caso especif~co de aproveitamento da linguagem do entulho
autoritário está na redação proposta para o item XI. Primeiro ,
pela adjetivação a~ d~reito de informação que se deseja correta

sobre a geração e n~scimento de seu filho, e de prat!c2r o

cias

100572·3

nA SOB , nos DIREITnS E GARANTIAS DD H
.

E

DA

reflexo das pressão social que é exercida sobre

......... ,

t:J

~LtH.UIlO/CO"'IS5.r:o/su.cOlllnio------------

ini~agináveis;

ela. A liberalização viria, pois, atender à realidade scc;a '.
2ª Colocar a questão nos termos do anteprojeto é
ainda
uma forma de controlar o direito do homem e da mulher de decidir sobre o plapejamento de sua prole. Repre~tarla, sem dúvida, entraves
à poíítica de planejc~cnto familiar que precisa ser adotada, de fo~
ma séria/dadas as condiçõos ~ócio-eonômicas do nosso povo.

mo a preocupação da presunção de inocência para todos, menos para a-

EMENDA

AU"fO~

ROBERTO FRElRE, FERNANDO SANTANA E AUGUSTO DE CARVALHO

J

MIIJ HERJ

TEXTOIJustlrlcAçie.,---------------·---.

OBS. Inclua-se como parágrafo ao Art. 92 do anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos Poíiticos, Direitos C~
letivos e Garantias.o parágrafo único.

horto,

desde que não haja risco de sua vida.
No nosso País, assistimos diariamente a inúmeros cssos de
aborto, realizado nas piores condições possivei~ tanto em termos de
higiene, como de assistência médica adequada, sem falarmos no aspecto psicológico, que leva a mulher as crises depressivas de conseque~

queles que exercem atividade nos me10S de comunicação de massa.
Conservou-se a parte relativa à vedação de propaganda de guerra e subversão.
A redação proposta é, no nosso entendimento, mais co
erente com o espír~to do própr~o relatório .da Subcomissão.

~

_

Somos frontalmente contrários à redação dada ao Inciso
do Anteprojeto, por duas razões básicas.
l~ Representa um forte entrave ã liberalizaçãc do aborto.
A nossa posição, que é inclusive a mesma dos movimentos sociais mais
avançados, é a de que a mulher tem o direi~o de dic~dir livremente

d~

AIJTOft----------------

•

JUSTIFICAÇÃO

pois pela repet~ção de um velho cacoe;e da ameaça - "os abusos
cometidos serão pun~dos" etc. Está claro que ninguém está fora do a!
cance da lei, que é igual para todos, segundo a própr~a proposta,
que é igual para todos, segundo a própr~a proposta, que tem até mes-

CONST TI II TNT E 1J.LD.U}.tRUT.lCJ.OL.tP:lIllNu.T.l.JO'--

100573·1

Suprima-se, no Inciso ", do Anteprojeto da Subcomissão dos
Direitos e Garantias "ndividuais, a express20 "desde a sua cencepção
até a morte natural".

1 - No caso do item VI, assegura-se a dignidade da pessoa humana. E~

(para quem? em que c1rcunstâncias? por julgamento de Quem?) e

l"LEI:MhO/Ct:UIS .. ~o/solJCOI.lI&$Ã"

. - - - - - - - - - - - - ttll'10IJUSlIFIC/Ç;,O

J

EMENDA

100574·0
_

Acrescenta-se, no Inciso V,do Anteprojeto da Subcoml5são
dos Direitos e Garantias Individuais, após a palavra "direitoV as
expressões "individual, coletivo e difuso".
JUSTIF rCAçiID

EIlWIA
Reconhece às Nações lndígcr.a!> o
direito ·410 uso exclusivo das sva s prú- /
prlas línguas. e dialetos.

Inclua-se no anteprojeto de texto ccos t r tuc Ic- I

nal, na "parte relativa às Populações Indígenas, o seguinte disposltIyo.

O acré5cimo se jutifica como forma de ampliar a concepção
de lesão ao direito, permitindo a defesa dos interesses indefinidos
de todo.cr povo ou de parcela do mesmo, a atribuindo legitimidade às
associações de classe, aos sindicatos, às comunidades de bairro,etc.

I . Comissão daSoberania e dos DIreItos e Garantias doHomem e da Mulher

t:=

ROBERTO FREIREI~lJSTlf t'A~VI\lHD E F ERNA~:J

lSJ

"LEUÁRIO/COI.lISSÃo/5t../JCO'llS!:ÃO

om.issão da Nacipnalidade e dos Direitos e Garantias

o

t!9J!l~~.J:!!-l.!.~.r__.__.__.
.

Justi ficativa
100575·8

_

TI:XTOIJUSTIFICAÇÃO-------------------,

I

JUSTIFICAÇP:O
Discutimos amplamente, na Subcomissão, e~te tema e a nova
redação não responde, em absoluto, aos princípios do Estado de Direl
to democrático que precisamos construir no nosso País.
Deixar que as diversões e espetáculos públicos fiquem sujeitos às leis de proteção da sociedade é legislar de forma fascista.
Ora, sabemos que es~as leis são elaboradas de acordo com os vários
interesses de quem detém o poder e, os detentores nem sempre estão
preocupados com os anseios nacionais, agindo de forma autoritária.
Por outro lado, a nossa sociedade é bastante conservadora, e as suas
leis, irão refletir esse caráter, limitando o direito à informação cu
tural, da forma mais ampla possível.
O que pleiteamos é indi~ação e classificação, dirigidas ao
menores, no tocante às diversões e espetáculos públicos, respondendo
cada um pelos abusos que cometer.

FERNANDO SANTANA E AIJGUSTO DE

.

CARVAL~

I'Lc", ...n ro/tc"lSSÃo/sutr-o... ssÃc-;-_ _--;;-__-,--;-_ _

ETCOmissão da Nacionalidade dos Direitos e Garantias do--l

L:Hamem

e da

.~

M"Jher
TEX10IJUSTlFIC"ÇÃO-----

~
~

Parte-se do pressuposto de que a garantia individual prevista no caput do artigo deve ter por objeto os membros que integram
a família, constituída civil ou naturalmente. Compete, portanto, ao
Estado assegurar o direito de assistência global ao agrupamento familiar, promovendo a plena realização social de seus componentes,
numa perspectiva de igualdade e respeito mútuo.
Até hnje o legislador brasileiro não se empenhou em conceituar de forma diferenciada os crimes cometidos no âmbito das rel~
ções de família. A violência doméstica é observada em dois níveis:
a) ameaças, espancamentos e assassinatos cometidos pelos maridos
contra suas mulheres;
b) maus tratos, agressões sexuais, prlsoes domiciliares, espancamentos e torturas praticados pelos pais contra seus filhos.
Tais práticas permanecem ocultas pelas relações de poder
estabelecidas no Código Civil, sobretudo no que concerne à chefia
da sociedade conjugal exercida exclusivamente pelo homem.
Perante a Lei, o crime cpmetido por maridos, companheiros,
noivos, namorados, padrastos, tutore~, etc., é qualificado .como
lesão corporal e
nas próprias estatísticas policiais não se pode aferir o alto índice de violência que permeia tais relações.
A prevenção dos delitos na constância das relações de família pressupõe a criação de mecanismos tai~ como Delegacia da
Mulher, Conselhos dos Direitos da Mt'lher, Centros de Orientação Jurídica Preventiva - serviços públicos e gratuitos indispensáveis
à assistência à família que se pretende assegurar.

-----_._-----

Tt:XTOIJu~TlFle"'çÃO---.---·------

A redação do § 9º do Inciso XXXIV, do Anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos. e Garantias Individuais.passa a ser a
seguinte:

_

O inciso XVIIdo ant~projeto da Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais passa a ter a seguinte redação:
"XVI - a associação para fins lícitos, consid~
rando-se ilegais as de caráter secreto ou paramilitar. Nenhuma
associação poderá ser compulsoriamente dissolvida, senão em vir
tude de decisão judicial transitada e julgado."
JUSTIFICA TIVA
A restrição que se faz é motivada pelo seus c~
ráter incompatível com o Estado de Direito Democrático que buscamos alcançar.
A supressão da Expressão "ninguém pode ser CO!!!
pelido a associar-se", se da por uma questão de redundãncia,uma
vez que se garante a liberdade de associação e expressão em outros dispositivos.

§ 9º Em caso algum, haverá pena de morte. Não haverá
pena de prisão perpétua.

JUSTIFICAÇl10
As exceções previstas no Anteprojeto devem constar
da legislação penal e, na medida do.possível, amplamente discutidas
com a sociedade civil.

- - - - . - - - . - - - AUTOIt------------------J

~ROBERTO FREIRE,

AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

EMENDA

100577-4

EMENDA

100579-1
TEXTONu5T1fICAÇão-------

r=---------------

14!

EMENDA

Altera a redação do Inciso X, do Anteprojeto da Subcomissã
dos Direitos e Garantias Individuais:
"X - ~ livre manifestação do pensamento, vedado, na forma
da lei,e anonimato; todos têm o direito de professar qualquer religião e convicções filosóficas e políticas ou de não professar nenhuma; por motive de crença religiosa, ninguém será privado de qualquer
de seus direitos, salvo se o invocar para eximir-se de obrigação 1egal a todos imposta; as diversões e os espetáculos públicos, destin~
dos exclusivamente a adultos, não estão sujeitos a censura, responde
do cada um pelos abusos que cometer."

l:~ERTO_FREIRE,

•

-,

Acrescent~-se, no § 36º, do lnciso XXXIV;-do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, após a
expressão "a~licação i~ediata", o seguinte dispositivo: ~e a sua
~egulamenlação não poderá reduzir a sua extensão ou eficácia".

TlXTOIJUSTII'ICA<;'O-----

Modifica a redação do inciso XVIII, do Anteprojeto da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais:

XVIII - a família, reconhecida no seu mais amplo sentido social,
compete ao Estado, nos termos desta Constituição e de Lei,
criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares.

JUSTIFICAÇP:O
A inclusão do dispositivo virá garantir a não ocorrência de qualquer injüstiç~ na regulamentação das leis.
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_ _ 'LENÃlll0/COf,lIS'io/llUDCoIlISSÃO-

~

/.urC/fl

L_Constituinte RDBERTO FREIRE__.

_

~

_

Comiss§o da Soberania e dos Direitos e Garantias d~
a ,t1ulher

",..-------'--------lEXTOI,II.1STlfICA.ÇÃO-----_

.----Trt.to/Jusnn~J;;;iJ-------

Suprima-se, no § 24, do Inciso XXXIV, do Anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, a expressão "res
~alvada a legislação específica das Forças Armadas."

.,

Altera a redação do inciso XXV do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais:
"XXV - o ensino palico, gratuito, e laico, em todos os
níveis de escolaridade, sem distinção de sexo, raça, idade, religião, filiação política e classe social, vedadas
as transferências de recursos públicos e estabelecimento
educacionais privados".

JUSTIFICAÇI10
Optamos pela não restrição do direito.'

~
~

se

Justi ficativa
ROBERTO FREIRE, AYGUSTÔ·CÀRVAlHO E FERNANDO SANTANA
rnr---;:-"--;:--;---;-~..l-INÁIUO/COW1:!lsÃo/stlaeOlollu.io:;-:--:-;----;:-:-:--.,-:--,

~omissão

....

da Nacionalidade e dos Direitos e Garantias

--:,.---

A educação é um dever do Estado. O texto constitucional
deve inscrever as garantias para o acesso da população à educação,
através do ensino gratuito, públicp e laico em todos os níveis de
escolaridade.
Os estabelecimentos educacionais privados devem se manter
às custas dos seus recursos e não poderão receber nenhum tipo de
recurso público.

~l

~.

nxTo/Ju:ITlrl<:açÃO---------

Ó inciso XX do Anteprojeto da Subcomissão dos Oireitos e
Garantias Individuais passa a ter a seguinte redação:
"XX - o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade e habilitação,
quando a lei estabelecê-las, com remuneração justa e ad~
quada. A lei não poderá impedir o livre exercício de profissões vinculadas à expressão direta do pensamento e das
artesi"

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

~

~DBERTO

JUST IFlCAÇllD

~

AUTOI!:

FREIRE, FERNANDO SANTANA E AUGUSTO DE CAR~~
Pl[""'R'o/e(JUlt;5Ão/StlleO'~I$:sÃO- - - - - - - -

Defendemos que a redação dada dessa forma irá atingir o
direito no seu ma~s amplo sentido.

AUTOR

Constituinte Rober.t_o_F_r_e_i_r_e

D±reitos e Garantias~~
'

~

TtXTO/<JU:sTlrl!:AÇlo-------

----1
I

No inciso XXXIII, do Anteprojeto da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, onde se lê " sem o consentimento do morador, a não ser em caso de crime ou desastre",leia
se "sem o consentimento do morador ou por ordem judicial, a não
sêr para evitar o crime ou prestar socorro".

~

....----------------TCXTO/J,JSTlflc~t;ÃO-_-.-----

~
~

I
I

I

I

í

i

I

JUSTIFICP.Ç/lO

~..,

Modifica-se a redação do inciso XXII do Anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais.
"XXII
tuição.

~omissão da Nacionalidae dos
L-:.
Homem e da-Mu~__
r:T---------------

~
~

A modificação, a nosso ver deve ser feita
por
uma questão de redqção técnica e para evitar qualquer dubiedade.

'--

I
-.--1I

-,-.

a livre sindicalização, na forma desta Consti-

Justi ficativa

A eficácia dos direitos dos trabalhadores cairá por terra
se não houver garantias constitucionais, perfeitamente definidas,
assegurando a organização e a unidade dos trabalhadores como suporte na defesa dos seus interesses de classe contrapostos aos interesses que lhe são antagônicos.
Deixar que a lei ordinária estabeleça como se dará a livre sindicalização possibilitará a ocorrência de injustiça, uma vez
que será outra a correlação de forças.

Robertp Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

e:

ROBERTO FREIRE,

A?GU5iD'"~ARV~LHO

E FERNANDO sllNIANA

m---cõliiiS!ãõDãl'Jãê1ól\~l''l:'Ef'ã(jiia'é·cffl\'§'Ã'iJTfêllos
do Homem e da M.!o!u.=l.'.!h""e-=r

C

_________

TEXTOIJUSTlfICAÇ~O

e Gatahuas

J

.

~
~
__.

A~ redaçõesdo Inciso XXXIV e seu parágrafo lQ, do Anteprojeto da Subco~issão dos Direitos e Garantias Individuais, passam a
ser as seguintes:
"XXXIV - a inviolabilidade do sigilo da correspondência e
das comunicações em geral.

Parágrafo lº.O cidadão, o Ministério PúbllCO e as pessoas
jurídicas, são parte legítima para propor ação, visando prevenir,an
lar ou reparar atos lesivos ao patrimônio das entidades públicas e
para defender o equilíbrio ecológico, a preservação da natureza, a
integridade ambiental e quaisquer outros dir~itos ou interesses coletivos ou difusos e a segurança pública, bem assim de privilégios
indevidos, concedidos a pessoas naturais ou jurídicas, equiparando-
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se a estas entidades as empresas privadas que prestem ou executem
serviço público. A ação poderá ser proposta contra autoridade ou en
tidade pública, ou contra pessoas privadas."

r . - r - - - - - - - - - - - - - AUTOft------ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

t:=:~_~ ~:.I;:. .·r_f _~_'êl'i_·i;l_i_O~_'"_ij_P:l_~_"_~_l_r_e_l

---,

__t_OS_é_G_a_t_a_l\_t_í_a_s,.-..J1

I =]

JUSTIFICAÇl10

o sigilo da correspondência e das comunicações em geral

Acrescenta-se, no parágrafo 19 2 , do Inciso XXXIV, do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, após a'
expressão "o juíz relaxará a prisão" o seçuí nt e : "se não for legal
ou necessária à administração da justiça, dando conhecimento a quem
de direito" ...•

é

inviolável. Nenhuma restrição deve se~ imposta a este direito.
Quanto à alteração do parágrafo, busca-se ampliar o direi
to e o campo de atuação.

JUSTIFICAÇl10

~ Constituinte ROBERTO FREIRE

-----~

Na redação dada, assegura-se
a informação a quem de
direito, amplia no que se refere à administr~ção da justiça. Os I
acréscimos são, a nosso ver, necessários no conjunto do processo.

EMENDA
100586-3

TEXTO/"lIlS1IFICAÇÃO--------

--,

~crescenta-se, no parágrafo 52 do inciso XXXIV, do
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, após a expressão "p ato impugnado". O seguinte:

~

L

,

~

"As associações civis e sindicais terão legitimidade
para representai seus filiados em pedidos de mandado de segurança".
Justi ficativa
A inclusão visa garantir um direito, que se omitiu no
anteprojeto. As associações e sindicatos, a nosso ver, podem representar os filiados em pedidos de mandado de segurança, uma vez
que têm legitimidade para defender seus reais interesses.

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

•

AUTOIt

Cons'tituinte ROBERTO FREIRE
- - - - - rLtflAnro/c{lm!$~o/SlltClit:I'.!Iio--

Com~ssão da ,Sobe~ania, e

-da,-.MuJ..be.l'-

,

dos Direitos
' _e

Os parágrafos 282 e 292 do inciso XXXIV do Anteprojeto da Su6comis:'
são dos Direitos e Garantias Individuais são alterados e consubstanciados em um único parágrafó, da seguinte forma, renumerando-se
os demais.
Parágrafo ( ... ) - Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, ou se o extraditando
puder ser condenado à morte no país que a solicitar, e , a de brasileiro, salvo quanto ao natural~zado, se a naturalização for posterior ao fato que houver motivado o pedido.
Justificativa

As alterações que se fazem garante o preceito constitucional na sua essência, com uma melhor redação técnica.
EMENDA
100587·1
- - - - ••• - - - - - , - - - - - - - - TI"),10/JlIST'fICt.çi.:l

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

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

A redação do parágrafo 72 do inciso XXXIV do anteprojeto da subcomissão dos Dlreitos e Garantias Individuais, passa a ser a seguinte:
~

§ 72 - A lei tributária levará sempre em conta a capa-

cidade econômica do contribuinte. Nenhum tritubo será exigido ou
aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhUM será cobrado em cada
exerClClO sem preVla autorização orçamentária, ressalvada, porém,
a tarifa aduaneira e o imposto lançado por mo~ivo de guerra.
Jus tifica ti va

Na forma do an~eprojeto, não se encontram explicitadas as
exceções cabíveis, para a cobrança de tributo em cada exercício,
sem prévia autori7ação orçamentária, Como consideramos serem estas
- assinaladas na emenda - as únicas ex~ceções, pugnamos pela sua'~
inclusão.
Por outro lado, alterou-se a redação, por uma questeo
de técnica legislativa.
Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

~

• AUTOR·

~nstituinte Roberto Freire

_~

[!'JCÕmi~s-ã;-da
sob;;;;n'J:~',";I'd~'~i°b'i~~';'~~s'e
C...:..e
da MoJ heL.

Garantias 'do

Ho~m
.
L-

EMENDA
100590-1

---!

TlJTO!JL.I'TlFlCL,;ÃO

Substitua-se a redação do § 372 do inciso XXXIV do anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais para o seguinte
parágrafo:
Parágrafo ( ... ) - Todo e qualquer cidadão tem o direito d
resistir às violações praticadas por qualquer pessoa,física ou jurídica, entidade ou íns t tu çõe s públicas ou
privadas, à ConstituiÇão brasileira".
í

í

Justificativa
Os comunistas desempenharam significativo papel na quadra de resistência ao regime ditatorial e continuam pugnando pela
ampliação do conjunto de forças comprometidas com a democracia e
o progresso social.

'44 • I - ComJuio dII 80bemJIa e dos DIreItos e Civantlas do Homem e da Mulher

A nova Carta Magna deverá representar um importante passo
para a construção política de um Brasil inteiramente novo e democrático. ~E preciso cumprí-la e defendê-la. A inclusão deste dispositivo é o instrumento mais eficaz para tal e para a garantia de
respeito à dignidade e integridade da pessoa humana.

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

rr=co;stituinte

I"L[";'F.IO/coUI~~i.ol$UI'IC'OlUlJ.!l.iO

~

)1_1

ROBE~D FREIRE

1005936

----.-----

• Comissão-.da
Soberania e dos .Direi
tos e Gqrantias
do hom:m
_E'_ da MlIlher
~_____
_
~J

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TCllTo/JuflTlrlt:AçÁo

_

Acrescenta-se, no parágrafo 172 do inciso XXXIV, do anteprojeto d:-l
Subcomissão dos Direitós e Garantias Individuais, após a expressão
"contra a vida" o seguinte: " Conselhp de Sentença será composto
de 11 (onze) jurados e responderá, em quesito único, se condena
ou absolve".
Justi fi cação

1.0101'1

Constituinte ROBERTO FREIRE

EMENDA

100591-0
!T----~-

-

Dá-se ao juri popular a êaracterística de h~gemonia e
a condição a seus membros leigos de julgadores apenas da culpabilidade ou inocência, afastados os entraves técnicos que impediam
o resultado eficiente e serviam de motivo para a crítica de incapacidade do elemento popular.

TEXTOIJUnlrlCJ,.<;;O-

Acrescenta-se, no ~ 272, do inciso XXXIV do Anteprojeto da sub~
missão dos Direitos e Garantais Individuais, após a expressão~~a- I
ráter s,cular", a expressão "constituem serviço póblico"; e, após
a expressão "autoridade municipal". o seguinte: admitida a cremação conforme a lei disciplinar". No mesmo parágrafo, onde se lê
"As associações religiosas poderão manter cemitérios particulares,
na forma da lei", leia-se "o serviço de cemitérios pode ser dado em
concessão a associações religiosas, na forma da lei".

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto

r.T-------------AVTOR-------------~

ROBERTO FREIRE, FERNANDO SANTANA E AUGUSTO DE CARVALHO

~

Justi ficati va

'1.CIlA'UO/CO".$:;Ã';J!SUIlCOI,IIUÃO

• COmissão
da Nacionalidade
IDe-C.-da-MLJ.1J'Le.I:-

A instituição de cremação tem sido praticada e deve ser
objeto de opção do indivíduo antes de morrer. Como dispositivo
constitucional e com disciplinamento de legislação ordinária, serão desenvolvidos, em caráter nacional, mais e maiores recursos para este fim.
Por outro lado, é importante constar que os cemitérios
constituem serviço póblico e que o serviço pode ser dado em concessão a associações religiosas em forma de lei.

Car~alho

dos Direitos e Garantia~
~_---'J

_ _ _ _ _ _ _ lt::JrO/,lUSTIFICAÇÃO

~
~

--,

O paráfrago 62 do inciso XXXIV, do Anteprojeto
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais passa a ter
a seguinte redação:
"Parágrafo 62 o mandado de segurança é admissi.
vel contratos de autoridade póblica ou de quem quer que detenha
poder de gestão comando ou administração de natureza privada".
JUSTIFICAÇflO

Roberto Freire/Fernado Santana/Augusto Carvalho

Na forma proposta, teremos o alargamento
compo de aplicação do mandado de segurança.

~constituinte ROBERTO FR;;;~~

AUrOI'l

l-BQ?ERTO FREIRE, FERNANDO SANTANA E

AUGUS~T~O~D~E~C~A~R~V.ALHQJ

EMENDA

100592-8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._lf:;noI.'U$T.n::t.ç;.o

_

Acrescenta-se, ao paráfrago 18 2 , do Inciso
XXXIV, do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garan tias Individuais, após dos Direitos e Garantias Individuais
.
'
após a expressão" em lei", o seguinte dispositivo :"Que será adequada à capacidade econômica do preso".

JUSTIFICAÇÃO
Consideramos importante e justa a inclusão da
expressão assinalada.

L

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

- - - - - - lEX10rJUSTlfl~';ÃO

do

~
~

Suprima-se no inciso XXXIV do Anteprojeto da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais o parágrafo 3 2 , renumerando-se
os demais.

Justi ficati va

Na nossa opinião, não deve figurar tal dispositivo na
Constituição. A responsabilidade por atos estará assegurada no
parágrafo primeiro que dá direito a qualquer cidadão de propor
ação e no parágrafo segundo, que prevê a punição.

Roberto Freire/Augusto Carvalho/Fernando Santana

I • ComIssio da Soberania e dos DIreltos e Garantias do Homem e da Muller
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Const ituinte R08ER._T_O_F_R_E_I_R_E
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desses bens somente poderá ser feita mediante pagamento
de prévia e justa indenização em dinheiro."

EMENDA
100596-1

Justificativa

------------.

Sugere-se que a propriedade deixe de ser tratada como
um direito individual, idêntico ao direito à vida, à liberdade e
à segurança, como ocorre na Const~tuição em vigor (art. 153).
No ca~ítulo das Garantias e Dir~itos Individuais deve
seI mantid~ a proteção e o incentivo à propriedade familiar, não
enquanto direita de propriedade, mas sim como um direit~ imperativo
à vida, visando garacrtir a sobrevivência do trabalhador e de sua
família.

A redação do inciso XXXI do Anteprojeto dà Subcomissão
dos Direitos. e Garantias Individuais passa a ser a seguinte :
XXXI - O acesso gratuito aos foros ~ tribunais para a
defesa de seus direitos ê interesses. A se tença poderá
condenar o vencido nas custas e despesas do processo.
A pr~stação de assistência jurídica gratuíta é deve~ do
Pader Público".

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

Justificativa

A alteração amplia o direito, colocando que a prestaçã6.
de assistência jurídica gratuita é dever do Poder Pú~lico, a~ran
gend~ todos os cidadãos •.

B-------------- "'U'=.---C

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto c~rv~ihõ

}

COF>s.tituinte _ROBERTO FREIRE

------1Ul.'.lWST"ICAl;io

fr inciso X~III do Ante~roJeto da Subcomissão dos Direitas
e Garantiaas Individuais passa a ter a seguinte redação;

r.T~~~!!!~l/'õ:.'---------

TCXlt:TI.ruSTlrlCAÇÃO------

..

'XXIIL - a greve, que é direito de tod~s quantos prestam serviços de natureza civil a entidade privada ou'
públicas, garantindo, quando estritamente necessário, o
funcionamento dos serviços essenciais, ainda que racionados, na forma estabelecida livre e exclusivamente pelos trabalhadores".

-,

Modifica a redação do inciso XXVI, do antepfojeto da subcomissão
dos direitos e garantias Individuais.

XXVI - a saúde; como dever do Estado. Compete ao Poder Público
criar um Sistema Unificado de Saúde, Gratuito, universal,; federado equitativo, descentratlizado e de gestão democrática.

Justificativa
No estado de Direito Democrático, que buscamos alcançar
o direito de greve, sem quris quer restrições - resguardadas em
casos especialíssimos os direitos de terceiros não envolv:dos no
conflito, deve constar do elenco dos direitos e garantia~ e no
campo dos direitos dos trabalha~ores.
Não podemos tranferir à lei ordinárie o disciplinamento
de como esse direito d~ve ser exercido.

Justificação

A concretização dos direitos sociais não se dará sem
UMa profunda reforMa na Previdência' Social, tanto no setor'de
saúde, como no d~ benefícios. É preciso um giro na política de
saúde e previdência, que conceba como um direito do povo ..
O setor da saúde é hoje dominado por forte mercantilismo, que toma a medicina um pr~vilégio de poucos. Por isso, nós
os comunistas recomendamos a criação de um sistema unificado de
saúde, gratuito, universal, equitativo, descentralizado e de gestão democrática. Ou seja, U~ siste@8 em que o Poder Público assume
a responsabilidade de tornar real o pe~ulado de que a saúde é um
direit~ de todos, que a ela devem ter acesso indistintamente.

Roberto Freire/Fern3,da Santana/Augusto Carvalho

l:----ROBERTO FREIRÊ / Fer~~~d~'·S;;t'Anna I Augusto C~~~~lhO----'-]
,

- - - - - - - - . - - - - 'LEN""IO/cOlH~!i;;o/sU8COMI$S;;O~---_________

[PomiSSã.o

Roberto Freire/FErnando Santana/Augusto Carvalho

da

§

EMENDA
100600-2

Soberania e dos Dirietos e' Garantias do Homem e da MUlheA

-----------------

TUTO/"USTlrlCAÇÃO--JJ.'1~l)ZL

C!.LLQ.t2./s1

Acrescente-se, no Anteprojeto Cons~itucional da Subcomfssâo da Nacionalidade, da
Soberania e Relações Internacionais, onde couber, o seguinte artigo:

~constituinte
C-.!

J

Roberto Freire= - - - - - - - . -

~Cõnils-sãõ-dã--So6e.r.á~E~à'\tO~c.:'.lJd\j~/11J!l.truesrtose .G~.rant.ias

r':O':_Home.m..e_.da...Mulh.e.r

--.

o

-- "<7.1'""" ,,,,,.

r

•

ao-]
--'

l

EMEN~A

100598-7

O inciso XXIV do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais passa a ter a seguinte redação:
XXIII - a propriedade, do imóvel de moradia, bens de uso
pessoal e instrumentos de trabalho; a des~PIopriaçlão

."Art. ". - iA ~nstância mais al ta do Poder é o Congresso Nacional, que representa
a vontade sonerana do povo."
~-'!~!!.f.!.~.!!!!-!!Q

Defendemos a inclusão do presente artigo em virtude do nosso entendimento
de que devemos adotar a instituição do parlamentarismo na nova Constituição da
República, o que inclusive é comp~rtilhado pelo relatório que ora apresentamos.
Dessa forma, é preciso deixar claro a relevância do Congresso Nacional.
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Constituinte

EMENDA
100601 ..1

R-O-3-E-R-T-O-FR~~;-;------------.-:=J

~
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Substitua-se 05 artigos que compõem o Título "Das Relações Internacionais" do Ant,!O.
projeto Constitucional da Subcomissão da Nacionalidade, Soberania e Relações Intel::
nacionais, pelos artigos seguintes:

Altera a redação do inciso XIX do Anteprojeto da Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais, e acrescenta parágrafo.

-Art•••• - O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios:
I. Defesa da paz e da ccexj stêncí a pacífica, do desarmamento geral e completo e
da solução negociada dos conflitos;
n. Defesa de una nova ordem econômica internacional, igualmente mais justa
e
igual;
lU. Intercâmbio das conquistas tecnológicas, do patrimOnio cientí fico e cultural'
da hunanidade;
IV. Promoção dos direitos humanos, condenação da tortura e de todas as formas de
discriminação í
V. Oefesa do não alinhamento permanente;
VI. Apoio às conquistas da independência nacional de todos 05 povos, contra todas
as formas de colonialismo.
.
VII. Valorização da ONU e dos seus organismos setoriais.
VIII. Defesa da integração latino-americana e dos povos do terceiro-mundo.

"XVIII _ o acesso à moradia digna, e de dimensões adequadas, em
condições de segurança, privacidade, salubridade, boa
qualidade ambiental e mobilidade, como dever'do Estado.
Parágrafo ( .•• ) - Os poderes públicos promoverão as condições necessárfas e estabelecerão as normas pertinentes para tornar efetivo este direito, de acordo com seu interesse so-

cial".
Justificativa
A habitação é direito fundamental de todo e qualquer cidadão, sendo, portanto, dever do Estado assegurar o ácesso à moradia em condições que respeitam a segurança, a privacidade, a salubridade, a boa qualidade da habitação, no que se refere às suas dimensões e material construtivo, bem como a sua ambientação e a possibilidade de locomoção.
Levando-se em conta que mais de 70% da população brasilei
ra vive hoje em cidades, a questão habitacional é fator de grande
préocupação, não podendo estar desvinculada da questão urbana, esta
tão prioritária, na medida em que entendemos a cidade como espaço

Art. ... - Norteando-se nesses princípios e buscando a sua consecução, o Brasil ma~
terá relações com Estados estrangeiros,organismos internacionais e outras entidades
dotadas de personalidade jurídica.
Art. •.... O Brasil defende a solução consensual das eventuais controvérsias com ou
tros Estados, ou pelo a~bitramento, na conformidade dos princípios da Carta da Org~
nlzação das Nações Unidas ([)NU).

Art.... - O Brasil não permitirá que conflitos internacionais em Que não é parte
Unjam seu território, direta ou indiretamente.

TtXlo/olUnlflc4çlo

~

habitado.
Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

• • •• _ E vedado o estabelecimento de bases ou tropas militares estrangeiras, em
território brasileiro, seja terrestre, marítimo ou aéreo.

Art. ... - Não haverá extradição de estrangeiro do território nacional, ,perseguido
por crime ou delito político.
Art.... - O Brasil não manterá relações diplomáticas com Estado que tenha,
como
política oficial, a discriminação racial.
Art .... - A contratação de empréstimo, com entidade estrangeira, oficial ou particular, que direta ou indiretamente, compromete o Tesouro Nacional, ou qualquer ou
tra instituição nacional depende da prévia autorização do Congresso nacional.
Art .... _ A condução das relações internacionais é de competência da uruão, que a
realizará de forma democrática, através dos Poderes Públicos Federais.

~

~

Constituinte Roberto Freire

J§
=~
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da Soberania e dos Direitos e Garantais do Homem e da

~'!u~

Suprima-se, no inciso XVI do anteprojeto da subcomissão dos Direito
e garantias individuais, a expressão "manter a ordem".

Justificação

No titulo "Das Relações Internácionais" optamos por apresentar um substitutivo
completo, uma vez que o Relatório, no que diz respeito a esta parte, está bastante
limitado e restrito.
Em primeiro lugar, acreditamos que devem ser enunciados os princípios nos quais
o Brasil norteia no canpo das relações entre 05 diferentes estados e regiões do pl~
neta.
Questão de fundamental importância, que entendemos deverá estar expressa cl~
ramente no texto constitucional que trata da proibição expressa do estabelecimento'
de bases ou tropas militares estarngeiras em território brasileiro. Tema fulcral no
que diz respeí to à soberania nacional.
Finalmente, os €lJ'9restimos, que venham a ser contratados com entidade estrangeira, seja oficial, seja particular, deverão ser previamente aprovados pelo
Con
gresso Nacional, uma vez que comprometam qualquer instituição do país.

"Manter a ordem" semo:e foi um pretexto utilizado pelo regime
autoritário para dissolver reuniões. Além do mais, se a au~oridade
só intervir para assegurar os direitos e garantias individuais,
a ordem estará mantida.

Roberto Freire/Augusto Carvalho/Fernando Santanta

~nstitlJinté
Er

No sentido de redigirmos urorojeto de Constituição mais consonante com a
posição do nosso país no cenário internacional é que apresentamos a presente ,!O.
menda em pauta.

§

Roberto F r e i r e - - - - - - - - - - - - - 1
I'L.C1:Â14ro/cOI,WU!o/flL.IlCOl.lIUÃO,
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100604-5

_

Acrescenta-se, ao inciso XIV, do anteprojeto da Subcomissão dos
Direitos e Garantias Indiv:duais, o seguinte dispositivo:

- Por necessidade social, a autor;dade pública poderá de termin~r
a imediata utilização de obras científicas, assegurando-se a' jústa
indenização.

I . ComIssio daSoberania e dos DIreItos e Garantias do Homem e da Mulher

fl ROBERTO FREIRE, FERNANDO SANTANA E AUGUSTO DE CARVALHO

Justi ficação

AUTDA

Consideramos que a inclusão virá preencher uma lacuna
existente no anteprojeto, uma vez que a hipótese considerpda é
~astante provável. É justo assegurar o direito de utilização por
necessidade social, como de indenização para os autores.

. -

J
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Inclu~M-se, onde couber, no Inciso VIIJ, do Anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, os seguintes dispositivos.

Roberto Freire /Augusto Carvalho/Fernando Santana

JUSTIFICAÇÃO

0r---------------I.U1011:
Constituinte ROBERTO FREIRE

ê

,.lUlÁR·o/cQ~ll$S;,o/:llU9CONI!l$ÃO-----------,

~ Comissão da Soberania e dos direitos e Garantias do Homem e Mulher
,.,..,-

TEXTO!.JUSTIFlt'''ÇÁO

~
~

--,

Suprime-se o inciso XIII do anteprojeto da subcomissão dos direitos
e garantias Individuais.

Justi ficação

Defendemos o serviço militar obrigatório, inclusive para
os eclesiást~cos, ccí a supressão do dispositivo. A alegação
de
imperativo de consciência para eximir-se da obrigação é absurda,
ferindo o princípio de igueldcde de direitos e deveres dos cidadãos.

" - Os bancos e dados particularep somente poderão manter
cadastros com registros pessoais, quando previamente autorizados pelo interessado;
- São proibidos o acesso de terceiros a fichários com da
dos pessoais e a respectiva interconexão, bem como os fluxos-de dados transfronteiras, salvo em casos excepcionais previstos na lei".
Em consequência, supr~~ no mesmo inciso, a expressão "registradas por entidades póblicas ou particulares".
JUSTIFICAÇÃO
O conceito moderno da informática é cont~lado para que se
evitem abusos decorrentes da utilização dos ba ncos d e da dos em atIvl
.
dades n~fastas ao próprio cidadão, quer por razões políticas,
quer
para efeito de consumo.

AuTon-----

~

ROBERTO FREIRE, FERNANDD SANTANA E AUGUSTO DE CARVALHO

Roberto Freire/Augusto Carvalho/Fernando Santana

r,r----------------TEXTO/Ju:lTlfICA'io--

~
~
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Acrescenta-se, no Inciso VII, do Anteprojeto da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, após a palavra "anistia",
a
expressão Rede indulto ou graça".

'
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Substitua-se a redação do Inciso XII, do Anteprojeto dos
Direitos e Garantias Individuais pela seguinte forma:
"XII - • plena liberdade religiosa".

JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo se justifica por uma razão óbvia. Sabemos
que
em certas ocasiões, como O natal, o Presidente da Repóblica concede
indul to óu graça a alguns. presos e não podemos, nem nestes casos, 00
trermos o risco de que os praticantes de crimes como estes
recebam
qualquer benefício civil ou penal.

JUSTIFICAÇÃO

É inadmissível a redação dada no Anteprojeto. Deve
ser
ónica e exclusivamente, garantida a plena liberdade religiosa.
A
nosso ver, ela contém, Intrinsecamente, uma discriminação
sem
igual e inaceitável r aos prostestantes, sem falar nos cultos afros.
Em 1946, o grande escritor e comunista baiano, Jorge Amado, já temia uma reação por parte dos legisladores, como essa, tendo inclusive apresentado dispositivo que ampliava o direito.
A preservação dos "bons costumes" deve fIgurar nO Código
Penal e as entidades religiosas t~m normas morais e soéiais basta~~~
te explícitas.
Quanto ao dispositivo que envolve as forças Armadas, só o detalhe
e a especificação são formas de discriminação,

~BERTO !~~l~~!FERNANDO ;~~TANA
~

~ã~

g;

E AUGUSTO DE CARVALHO

- - - - - 'LENA.nlO/CQI.II'SÃoltuGCOl,lIS$io

~~~~~;nia e dos Direitos e Garantias do
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Acrescenta -se, no inciso 111, do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, após a palavra "Discriminação" a expressão "ou distinção", e, onde couber, a
expressões
"instrução", território de origem e orientação sexual".
JUSTIFI CAÇÃO
É preciso constar que não pode haver discriminação
ou
dIstinção, como forma de assegurar, numa sociedade como a nossa, a
igualdade no mais' amplo sentido. Da mesma forma, é necessário espe-
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'ficar as condições individuais para não corrermos o risco de abusos
e injustiças, ou seja para não restringi~mos O direito. Todos, indis
tintamente, 5ão iguáis perante a lei.

e::

ROBERTÓ FREIRE, F~RNANõ~T~ANTANA E AUGUSTO CARVALHO ~

~
~

a postura netural de órgão 5ulgadrr, de total equ!dist~nc'a rlps per
tes em litígio.
-

E exatamente por tudo iss!' que prrpnnhr o presente
artige, através do qual procuro Jnstituir a PROCURADOR TA G"-RAL
DA
ASS!STENCIA que, entretanto, spré dIsciplinada através rle lpt or~!
nária.

= - - - - - - - - - - - - - AUTon
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Acrescenta-se, no Inciso 11, do Anteprojeto da Subcomissã
dos Direitos e Garantias Individuais, após a palavra "cidadan1a" a
expressão "cabendo ao Estado garant~r a sua eficácia, formal e materialmente"; e, após a expressão "sociais e culturais ", a expressã

"póblicas ou privadas".
" § lº - A Lei garantirá a ininputabilidade penal até

JUSTIFICAÇAO

18 ( dezoito) anos".
JUSTIFICATIVA

O acréscimo
busca ampliar o direito, afirmando o papel
do Estado, que tem o dever de garantir a eficácia, formal e materia
mente, do exercício da cidadania. Optamos por um maior detalhamento,
aClescentando a expresão "póblicas e privadas", para que não haja'
injustiça alguma pcr parte dos que detém o poder, em qualquer âmbit

Trata-se de questão sobre a qual trava-se polêmica no Pais hoje. Muitos acreditam que os problemas da criminalidade na adolescência diminuiriam se os menores pudessem ser criminalmente imput~
dos; ora, isto significa não tratar das causas de tal desvio e tentar administrar as consegOências com resultado trágico.
Jogar menores de dezoito anos no sistema penitenciário é
transformá-los definitivamente em criminosos e marginais.
As condições sócio-econômicas da grande maioria da popul~
ção são as principais responsáveis, embora não únicas, dos desvios '
que ocorrem em parte da adolescência lançando jovens em práticas delituosas.
A diminuição da idade de penalização não resolve, até agravará este problema e representa uma posição farisaica da Sociedade como um todo que marginalizou e condenou milhões de crianças
ou
adolescentes à uma condição injusta de vida.
O q~e mais importa é dar aos jovens antes dos dezoito anos
as oportunidades educacionais e profissionalizantes que lhe têm sido
negadas.

r------

l!J

~
~

Constituinte JOSE DUTRA

TI:XTO/.luSTlf1et.çÃo - - - - - -

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação do incho XXXI, do artigo do anteprojeto da SU9COHISSAO
OOSDIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, para a seguinte:
- A assistência judiciária será prestada, nas
jurisdições da união, dos Estados, dos Territórios
e do Distrito Federal, por defensores públicos ar
ganIzados em quadro de carreira, na
Procuraduria
Geral da Assistência Judiciária, de
conformidade
com o que a lei estabelecer".

~XXXI

~EPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa instituir, constitucionalme~
te a Procuradoria Geral da Assistência Judiciária,com a
finálidade
de oferecer garantia1 maoir à prestação desse importante serviço pú
blico, já que deve ser obrigação do Estado prestar assistência judl
ciária gratuita aos necessitados ou carentes, isto é, aqueles que
embora possuindo um direito a ser preservado não podem defendê - lo
pelo simples fato de não possuirem condições financeiras para tanto.
Em vários Estado-membros brasileiros essa assistência vem sendo prestada com eficiência.Contudo, em face do grande nú
mero de necessitados ou carentes que existem hoje no pais,representa~
do aproximadamente 80% da populaç~o nacional, é preciso que a mesma
experimente uma dimensão maior, não só para que se tente padron!

zê-;», mas, sC'hrl"fllOO, para q11C r.rm essa pNlrnn57aç1ín e C'rgan'7?çi'r prn
CêrT'e.{!'a

se

rem melhor
ter
~2

p05Sê'
des$~

c!"orjr~ ri»

mf"lt!.V2j ["15 aqent r-s dessa ass5stênr':f" a se emrenh5.

M5ster.
Entendo

Assistência Jud\c\árJ? não deve
es
Púhl!cn, em ralão de sua ?tuaçãD marc?

q~e ?

v~nculeda a~ Mjnjstér!~

pe La aC 1J52çãc!; rie !gUB:!. nodr , nãr- rl€'ve e s t ar v.{ncll'"rla à

dor.l.a Gt.!'Rl d('1 Est?df',

TPss8s do
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JUSTIFICATIVA
A referência constante no Art. 20, que submete o Brasil aos pri~
cípios da carta da OEA, nos parece um risco,devido às
instabilidades
continentais e à possibilidade de regimes de exceção
serem majoritários e darem um rumo não adequado à Organização.
Por outro lado, o Brasil deve inserir dentro de sua Carta Magna'
os princípios que regem a Deelaração Universal dos Direitos do Homem,
tal com~ explic1tados na Resolução nº 2625 (XXV) da Assembléia Geral.
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V -

C=ÇOMISsAo DA SOB .. DOS DIR. E GAR. DD HDMEM F DA
TnTol..ulTl,.ICAÇio,--------------~-_,

~

legislar sobre:
a)

b) nacionalidade, cidadan~a, naturalização, garantias
aos direitos das populações indígenas;

SUBCDMIssAo.DA NACI~NALIDADE, DA SDBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACI
NAIS.
Acrescente-se novo artigo ao Anteprojeto da Subcomissão,nos seguinte
. termos:
D Estado Brasileiro submeter-se-á à jurisdição da Cort
"ART.
Inter~acional de Justiça no que diz respeito,exclusivamente, à promoção, garantia e fiscalização dos direitos
fundamentais do homem."

JUSTIFICAÇÃO
A concepção segundo a qual o destino das populações indígenas é, inevitavelmente, a incorporação à comunhão naciona~, tem merecido o rep'
dio unânime da antropologia e das próprias comunidades indígenas.
Estas, embora intensamente despopuladas pelo processo de massacre historicamente a elas imposto, constituem ainda hoje mais de 170 grupos

JUSTIFICATIVA

d~stintos,

mantêm e
Em vista do que já ocorre com constituições modernas
de outros
Estados soberanos, o Brasil, como signitário do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Politicos que representa um desdobramento da Declaração Universal, deve reconhecer e submeter-se ao referido for~ internacional citado no artigo que se propõe acrescentar, por tratar-se de um
organismo estável e de reputação ilibada no que tange às garantias aos
direitos fundamentais do homem.

com suas características étnico-culturais próprias, que

af~rmam

apesar do extermínio que sofreram e ao qual resisti-

ram.
,

,

J

A redação proposta coaduna-se com o texto da Subcomissão espec~fica
mente encarregada da discussão dos d~reitos das populações indígenas,
cUJa preocupação, superando o colonialismo quatrocentão que caracteri
zou as relações. entre índios e não-índ10s, é garantir às sociedades

indígenas as condições para a preservação da alter~dade, de suas iden
tidades étnicas próprias, da diversidade cultural que, enfim, acrescenta riqueza ao painel das experIências humanas que conV1vem no Bra-

(bEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
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A SUBCOMISsAo

sil.
Além disso, a emenda também atualiza terminologicamente o texto,substituindo expressões pré-republicanas que, explicavelmente, passaram à
redação do Código Civil - mas que, decididamente, não podem ser consa
gradas no texto da Constituição do alvorecer' do século XXI.

DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES

100615-1

_'

INTERNA-

rONAIS.
odifique-se o Art. 26, que passa a vigor~r as seguintes alterações:
"Art. 26 - Compete privativamente ao Chefe de Estado:
VI- negociar tratados e outros compromissos internacio
nais, submetendo-os à aprovação do Congresso Nacio
nal para posterior ratificação;"
JUSTIFICATIVA
A emenda visa corrigir distorções verificadas na questão do controle, pelo Congresso Nacional, dos atos internacionais. Em primeiro lu
gar, a adoção de uma exceção constitucional de tratados ou atos que poderiam não necessitar de aprovação do Congresso, em face de autorização
em Lei ou acordo anterior, abre uma porta perigosa e permite ao Congres
so delegar uma competência exclusiva e indelegável sua.Nem a atual Cons
tituição prevê este caso, e, no entanto, mesmo assim, discutem-se atos
e acordos que foram subtraidos da aprovação congressual por estarem pre
vistos em tratados ou acordos ànteriores.
A submissão irrestrita de tats atos parece-nos o melhor, abrindo,
assim, a feliz possibilidade do Congresso entregar a uma Comissão, já '
sugerida no Projeto, o acompinhamento e a ratificação de atos decorrentes ou menos importantes.O regimento interno, ao regular a matéria, dirá que tipo de atos podem ser entregues à apreciação da Comissão e também o necessário recurso ao Plenário em caso de divergências. Aqui,é uma delegação interna do Congresso que, assim, não renuncia de sua competência exclusiva.
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o § 22 do art. 11 do anteprojeto da Subcomissão dos
Políticos, dos Direitos Colet~vos e Garantias:

Mod~fica

\1

§ 22
Não podem al~star-se os que não
oficial e os que estejam privados dos

ANNA MARIA RATTES

r::-o----------------

T!:XTO'oIUSTIFICAÇio----------

Modifica a alínea E do inciso V do art. 24 dó anteprojeto da Subcomis
são da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais:
Art. 24

Compete à União:
I

II -

exprimir-se em idioma
políticos.

d~reitos

JUSTIFICAÇÃO
A emenda visa harmonizar a redação deste dispositivo com a do § 72 do
art. 12, onde se dispõe que o português é a língua ofic~al do Brasil.
Esta redação do § 72 do art. 12, por sua vez, deveu-se a emenda apresentada pelo constituinte José Carlos Sabó~a, apreciada e aprovada p~
lo Relator da Subcomissão. Trata-se, portanto, de somente unificar a
term~nolog~a do texto.

r.r-------------______________ "U1'OIl----------------

sa~bam

D~reitos

AVTO" -

-

-

-
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__,
A SUBCOMISsAo DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACI
NAIS.
Dê-se ao Art. 24 do Anteprojeto Final da Subcomissão a seguinte
redação:
"V - legislar sobre:
d) ocupação econômica e demográfica do Território Nacional,
sem prejuizo da legislação supletiva dos Estados e Munici
pios."
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
A expressão "incorporação dos silvicolas à comunhão na~ional",co
piada da Constituição Anterior, tem sentido dúbio se não capcioso.
E
primeiro lugar, por tratar o indigena de silvicola, como se o indio só
tivesse essa condição na mata.Em segundo lugar,por deixar transparecer'
uma incorporação forçada, sem respeito à condição nacional peculiar do
indio. ~ de reescrever o dispositivo para evitar esta herança
de uma
forma ~utQritária de ver ~ indIgena.
Por outro lado, inova-se,acrescentando-se a competência da União
para legislar sobre a oc~pação econômica e demográfica do TerritóriO Na
cional, algo que se impõe diante dos desafios das migrações internas,d~
sequi~ibrios regionais e desordenada ocupação. Estas legislações
básicas da União, não impedirão que Estados e Municipios disponham sobre a
matéria dentro dos princIpias estabelecidos.

,...,.

AUTO.

--,

DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
,..-,

,.t,tNAftIO/COM1$6io/au.cc","IJÃo-----------.

• DMIssAo DA SOB., DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

IlUTOIt--------------,

~
~

JUSTIFICATIVA
Numa sociedade tão estratificada como é a nossa,não poderIamos f~
gir à esta realidade e deixar de levar em consideração que este tipo dE
pena, citada no § 9, seria aplicável aos segmentos mais desfavorecidoi
e marginalizados, tornando-se, assim, uma pena de caráter discriminató
rio.
Por outro lado, não é o grau de intensidade
da pena que inibe (
indivIduo a transgredir as regras aceitas pela sociedade mas,sim,a ce
teza da impunibilidade do sistema judiciário penal vigente
em nosso
PaIs.
Para completar, condenar, hoje, um individuo à prisão perpétua,e
quivale a uma pena de morte civil, devido à insuficiência na estrutur,
de recursos possiveis dentro do processo judicial atual.Conforme a ca
deia de recursos existent~s hoje em dia, o réu, àpós passar pela últi
ma instância recorrlvel, e ter sua pena ratificada, não teria mais onde
recorrer e, portanto, ,estaria civilmente morto pela justiça ao recebe
a pena de prisão perpétua.

.
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EMENDA
100620-7

DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

~-------------_-·Ull:tO/,l\lSTlrll:Al;io.---------------,
Â SUBCOMISSAo DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACI

NAIS.
Acrescente-se ao Art. 31 o seguinte Parágrafo ~nico:
"parágrafo Cnico - A Comissão prev i s t a no Caput pode receber deI
gação do Congresso Nacional, nos termos previ
tos em seu Regimento Interno, para ratificar
tos internacionais assinados pelo presidented
República."

8

EMENDA
J00621..5

E GAR. Da HDMEM E DA MUlHER _
TEXTO/~USTlfICAÇÃO---------------_,

Â SUBCOMISSAD DA NACIoNALIDADE t DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACIO

NAIS.
Modifique-se o Art. 30, que passa a vigorar com as seguintes
alterações, em seu Inciso VI:
"VI - resolver definitivamente sobre os tratados, convenções,ajus
tes e demais atos internacionais que direta ou indiretamente obriguem a União;"
JUSTIFICATIVA
A emenda visa corrigir dist~rções verificadas na questão do controle, pelo Congresso Nacional, dos atos internacionais.Em primeiro lugar, a adoção de uma exceção constitucional de tratados ou ato~ que po
deriam não necessitar de aprovação do Congresso, em face de autorização em lei ou acordo anterior, abre uma porta perigosa e permite ao Con
gresso delegar uma competência exclusiva e indelegável sua. Nem a atual
Constituição prevê este caso,e, no entanto, mesmo assim, discutem-se atos e acordos que foram subtraI dos da aprovação congressual por estare
previstos em tratados ou acordos anteriores.
A submissão irrestrita de tais atos parece-nos o melhor, abrindo
assim a feliz possibilidade do Congresso entregar a uma Comissão, já Su
gerida no Projeto, o acompanhamento e a ratificação de ato~decorrentes
ou menos importantes. O Regimento Interno, ao regular a matéria ,dirá
que tipo de atos podem ser entregues à apreciação da Comissão e também
o nec~ssário recurso ao Plenário em caso de diver~ências. Aqui, é
uma
delegação interna do congresso que, assim, não renuncia de sua competên
cia exclusiva.

fi
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A emenda visa corrigir distorções verificadas na questão do con
trole, pelo Congresso hacional, dos atos internacionais. Em primeiro 1
gar, a adoção de uma ,exceção constitucional de tratados ou atos que po
deriam não necessitar de aprovação do Congresso, em face de autorizaçã
em lei ou acordo anterior, abre uma porta perigosa e permite ao Congre
so delegar uma competência exclusiva e indelegável sua.Nem a atual Con
tituição prevê este caso, e, no entanto, mesmo assim, discutem-se ato
e acordos que foram subtrai dos da aprovação congressual por estarem pr
vistos em tratados ou acordos anteriores.
A submissão irrestrita de tais atos parece-nos o melhor, abrind
assim a feliz possib~lidade do Congresso entregar a uma Comissão,já su
gerida no Projeto, o acompanhamento e a ratificação de atos decorrente
ou menos importantes. O Regimento Interno, ao regular a matéria, dir~
que tipo de atos podem ser entregues à apreciação da Comissão e também
o necessário recurso ao Plenário em caso de divergências. Aqui, é
uma
delegação interna do congresso que, assim, não renuncia de sua competência exclusiva.
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SUBCOMISS~o

100622.'
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DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACI

NAIS.
Modifique-se o Art. 26, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
"ART. 26 - Compete privativamente ao Chefe de Estado'
XI- permitir, nos casos previstos em lei complementar'
e após ouvido o Congresso Nacional, que forças es
trangeiras transitem peio Território Nacional
o
nele permaneçam temporariamente;"

I . ComIuio da Soberania e dosDireItos e Garantias doHomeme daMulher
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JUSTIFICATIVA
EMENDA

A questão do trânsito de tropas estrangeiras pelo Território Nacional mereceu observações assustadas de pessoas que liam pela primeira
vez o Anteprojeto. Acontece que a redação do Art. 26, Inciso XI, ao não
fazer alusão expressa à a~torização legislativa, induz ao entendimento
de que esta não existiria, o que, no entanto, está ressalvado
adiante
no Art. 30, Inciso VIII. Para evitar mal entendidos e, considerando que
em todos os demais assuntos é feita a expressa referência à autorização
congressual, impõe-se fazer a correção.

l!J

100625·8
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Subcomissão I-B
Adite-se no artigo 1º, logo após a palavra sociedade, as
vras: justa, livre e solidária.

JUSTIFICATIVA
Os adjetivos justa, livre e solidária, conjugados, definem o tipo
de sociedade desejada pelos brasileiros, ou seja, uma sociedade
na
qual, possa prevalecer o ideal de Justiça, sem abdicar-se da liberd~
de, cimentando estes 2 valores a prática social da solidariedade.
Justiça com liberdade, é a essência de um regime democrático in~
pirado na solidariedade.

.UT~1t
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EMENDA
100623·1

r:r---------------TEXTO/JUSTlf'ICAÇÃO-----------------,

À SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇOES INTERNACI
NAIS.
Acrescente-se ao Art: 30, Inciso VI, mais um parágrafo, assim definido:
"§ 6º - Serão nulos os atos de que trata o Inciso 11 quando
nã
submetidos ao Congresso Nacional em até cento
e
vint
dias de sua assinatura."
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Comissão I

=

JUSTIFICATIVA
A emenda visa corrigir distorções verificadas na questão do controle, pelo Congresso Nacional, dos atos internacionais. Em primeiro lu
gar, a adoção de uma exceção constitucional de tratados ou atos que poderiam não necessitar de aprovação do Congresso, em face de autorização
em lei ou acordo anterior, abre uma porta perigosa e permite ao Congres
so delegar uma competência exclusiva e indelegável sua.Nem a atual Cons
tituição prevê este caso, e , no entanto, mesmo assim, discutem-se atos
e acordos que foram subtraídos da aprovação congressual por estarem pre
vistos em tratados ou acordos anteriores.
A submissão irrestrita de tais atos parece-nos o melhor, abrindo
assim a feliz possibilidade do Congresso entregar a uma Comissão,já sugerida no Projeto, o acompanhamento e a ratificação de atos decorrente'
ou menos importantes. O Regimento Interno, ao regular a matéria,dirá qu
tipo de atos podem ser entregues à apreciação da Comissão e também o n
cessá rio recurso ao Plenário em caso de divergências. Aqui, é uma delegação interna do Congresso que, assim, não renuncia de sua competênci
exclusiva.
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Comissão 1

~
~

--subco-niIssão-I:'C-'- - - - - TUTO/JUSTlrlCAÇ.i.O---Substituir no § 52 do item XXXIV a expressão: "de que emanou
o
ato impugnado" pela expressão "de que emanou onde que esta prestes a
emanar, o ato impugahado".
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Substituam-se todas as expressões ap6s "e filos6ficas" por:
"as diversões, os espetáculos publicos e os programas de tel~
comunicações estarão sujeitos a sistemas de proteção da soci~
dade, na forma que a lei o estabelecer".
JUSTIFICATIVA
Cabe a lei ordinária estabelecer os mecanismos de proteção da
sociedade.
Não é convtniente o detalhamento a nível constitucional.
De outro lado, tendo em vista, por exemplo, a natureza da c~
municação através da televisão, mesclando esse um mesmo programa
influências positivas e negativas, não há como afastar-se zelo
mais severo, em comunicações praticamente impostas ao expectador.

AUTOIt
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DEPUTADA FEOERAL ANNA MARIA RATTES
r : - r - - - - - - - - - 'L['IIIARIO/CONI5S,iol.UICO.. ' S S Ã o - - - - - - - - - - ,
CDMISS~O DA SOBERANIA. DIR. GAR. 00 HOMEM E DA MULHER
,-,

TEno/,rusTIFlCIoÇÁO

~
~
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, MODIFIQUE-SE DS PARÁGRAFOS 10, E 15 00 ARTIGO ÚNICO 00 RELATÓRIO FINAL 00 ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.
§ 10 _ Considera-se inocente todo individuo.
até o
transito em julgamento de sentença penal cond~
nat6ria.
§ 15 - A Lei assegurará ao indivíduo ampla defesa

JUSTIFICATIVA

o mandamento proposto, estriba a possibilidade do mandado de
gurança preventivo, garantia inarredável no Estado de Direito.

Ju io "",-

Subcomissão I-c ítem X

,-,

- - - - - ..u r o a - - - -

TI:XTOJ.JU.TI..

~
~

se

em
qualquer processo, com todos os meios e recursos a ela inerentes.
JUSTIFICATIVA

É extremamente louvável a iniciativa do
sa Subcomissão, estatuindo como proposta de norma
quelas estampadas como §§ 10 e 15.
Contudo, visando atender ao espírito do
impõe-se lembrar que o conceito de cidadão é mais

digno Relator desconstitucional aque se estabeleceu.
restrito que o de
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JUSTIFICATIVA
EMENDA

A questão do trânsito de tropas estrangeiras pelo Território Nacional mereceu observações assustadas de pessoas que liam pela primeira
vez o Anteprojeto. Acontece que a redação do Art. 26, Inciso XI, ao não
fazer alusão expressa à a~torização legislativa, induz ao entendimento
de que esta não existiria, o que, no entanto, está ressalvado
adiante
no Art. 30, Inciso VIII. Para evitar mal entendidos e, considerando que
em todos os demais assuntos é feita a expressa referência à autorização
congressual, impõe-se fazer a correção.

l!J

100625·8
r : r - - - - - - - - - - - - - - - TUTOIJU5TlfU;:l,ção--------

Subcomissão I-B
Adite-se no artigo 1º, logo após a palavra sociedade, as
vras: justa, livre e solidária.

JUSTIFICATIVA
Os adjetivos justa, livre e solidária, conjugados, definem o tipo
de sociedade desejada pelos brasileiros, ou seja, uma sociedade
na
qual, possa prevalecer o ideal de Justiça, sem abdicar-se da liberd~
de, cimentando estes 2 valores a prática social da solidariedade.
Justiça com liberdade, é a essência de um regime democrático in~
pirado na solidariedade.
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São os crimesopolíticos os mais perniciosos
e os de consequências mais terríveis para os povos. Uma decisão
política perfeitamente legal, pode, por. exemplo, aumentar a mo!
tal idade infantil, possibilitar a disseminação'de doenças,
de~
truir uma cultura ou raça, dilapidar patrLmônios nacionais.
Nesses casos, além das sanções penais
e aS!
ministrativas, há que se aplicar a pena política imediata.
Há
que se possibilitar à sociedade sua auto-defesa. Há que
asseg~
rar a soberania popular devolvendd ao povo o direito JU\ fazer
a política.
O VOTO OESTITUINTE não é o novo.
Países c~
pitalistas como os Estados Unidos da América o praticam,
com o
nome de "recaU li'. Países socialistas, como a união Soviética
também possibilitam o seu exercíci u até para os Deputados dos S~
viets.
Estamos certos que a adoção do VOTO OEST!
TUINTE no Brasil contribuirá em muito para a elevação
do nível
da luta política em nosso País.

•

•JUSTIFICAÇllO

A espantosa urbanização da vida neste planeta, apesar de
prevista por alguns gênios da economia e da sociologia desde o

s!

cuIo passado parece ter surpreendido tanto as sociedades capitalis
tas centrais como as periféricas. A crise urbana é mais terrível ,
no entanto, para estes países que se modernizaram de forma depen
dente e contradit6ria.
Madrid, Paris, Roma e Nova Iorque confessam a

incapacid~

de do capitalismo para responder· à demanda imposta pelo fenômeno'
da concentração característico da sua própria 16gica de desenvolvi
mento. Mas nestas capitais mundiais e nas grandes cidades capita listas eur9péias, o Estado, mais

perm~ável

à influências das clas-

ses trabalhadoras, assume, sem nenhuma cerimônia o controle econômico e mesmo a execução de importantes

setore~

da economia urbana.

Controle fundiário rigoroso, estatização de serviços essenciais c~
mo transporte coletivo, água. energia, e até os meios de comunica-

ção social.
A explosão urbana gerou também formas novas de organizaç~o

m~

política. Nas democraciàs consolidadas e nas economias mais

duras., surgem os movimentos pacifistas, de defesa do meio-ambiente

e da cultura. Nesses centros, algumas das típicas lutas urbanas '

1iJr---------------- TtxTO/'/U$Tlfle"çio
I~

I

por habitação, transporte e energia foram travadas pelos

Emenda aditiva da Subcomissão dos Direitos Políticos

sindica~

tos e associações profissionais.

e coletivos:

Na.segunda

I

metade~o séc~lo

tomam mais força,

signific~

çâo política e dimensão social as organizações por local de'moraART. São direitos dos moradores e das suas associações:

dia, "associaciones de vecinos"

1 - Os moradores dos bairros urbanos, conjuntos hab.!.
tacionais, distritos uu povoados tem o direito de se urganizar em associações
únicas por bairro, distrito ou povoado com um mínimo de 100 unidades de mor..!!
'dia familiar.
§ único: E: assegurado ao cidadão morador, respeitado
os estatutos da entidade, o direito de integrar, votar e ser "atado para ca!,
90S e'funções na Associação do.bairro, distrito ou povoado, onde ele reside.

nes Obreras"

,As

que °juntàmente com as "Comissi,2,

foram fundamentais na redemocratização da Espanha.
extensões

co~unitárias

do "poder local" em portugal.

'As comunidades de base de inspiração religiosa por toda

Alll!r ica La tina.
No Brasil as sociedades de bairro, grêmios litero des portivos' vão se transformando em vigorosos instrumentos da

14ta

de nosso povo. Durante os últimos 20 anos de ditadura em que
As associações de mo,adores legalmente constitui
das tem capacidade processual para defesá judicial ou administrativa dos ii!
teresses por ela representados, podendo intervir como terceiro
interessado
ou substituto processual ,
11 -

~

c~

pitalismo brasileiro se modernizou à custa de um brutal massacre'
econômico

e da marginalização sócio-econômica de milhe.es de

sileiros que foram literalmente
nov~

III - E: assegurada às associações
de moradores a
munici.
representação direta ou indireta nos Conselhos e órgãos colegiados
pais, estaduais ou federais, cuja competêncla envolva interesses dos morad~
res representados.

sacrificado~

para possibilitar um

surto de acumulação capitalista, os.bairros pobres

recebiam~

vi~lê~

contrá-peso de um crescimento desigual e injusto. Miséria,
eia.
são

~ndividualismo

br~'

instigado pelos meios de comunicação, repres-

poli~ial-militar

em grandes operações, toda a banda podre

da

os

laranja desta selva capitalista caiu sobre os bairros proletários

interesses dos cidadãos residentes no bairro, distrito ou povoado '

dos seus grandes e médios conglomerados urbanos. E o que era óbvIo

em que estiver organizada.

para qualquer cidade civilizada ou pára ~ bairro de classe média era e continua sendo objeto de anos de luta por vezes at&vi~

lV _ Compete às associações de moradores defender os direitos e

v _ Nenhuma associação de moradores poderá sofrer intervenção, ser

lenta nas favelas, mocambos ou invasões das cidades brasileiras,

suspensa ou dissolvida pel~ autoridade pública, senão por decisão •

redesenhadas pela régua de especulação imobiliária e Pelo
50

Judicial, garantindo amplo direito de defesa.

compa~

da indústria automobilistica. Mas foi do lodo social da

tadura e do seu capitalismo

selvagem que floresceram

di-

al~umasdas

mais comoventes demonstrações da capacidade de luta dd nosso povo.
VI _ A Assembléia Geral é o 6rgão deliberativo supremo da associação dê moradores, sendo de sua competência exclusiva aprovar-lhe •
os estatutos, deliberar sobre suas filiações, federações e

confed~

rações. contribuição financeira e eieições para seus órgãos d~ret.!.
vos,
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As associações de moradores do Brasil passaram a representar importantíssimas células de um novo tecido político

que

precisa ser urgentemente institu=ionalizado.
Por durante todos esses anos o movimento social urbano'
apostou numa Assembléia Nacional Constituinte que indicasse

um

154
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novo rumo para o desenvolvimento de nossas cidades. Tanto no

pl~

no dos conteúdos substantivos de uma verdadeira reforma urbana
mo no terreno da

in~titucionalização

democrática de suas

c~

organiz~

I~

tu

350 unidades habitacionars é considerado um teto mínimo

P'" ""9"'" """",.'1'1"" "'1.1, t,••", •• "1. " ••1,
ros em grandes, pequenas·e médias cipades brasileiras.

çnes, elementos aliás de absoluta e indispensável complementariedade. Impossível

imaginar-se um novo planejamento urbano para

o

transporte, o saneamento, a segurança, a educação e a saúde sem o
fortalecimento das organizações populares e dentre elas a

mais

deserdada do ponto de vista institucional que é a Associação

de

Toda autonomia, toda liberdade, nenhum atrelamento

I·

Isso

Estado, aos partidos políticos nem a grupos religiosos.
se consegue

deixand~

claro para todos que é dentro da

ao
so

Associação

plural, horizontálmente representativa e apartidária que se exercita a disputa democrática das idéias.

Moradores.
UNICIDADE

~

FORÇA.

Mas se queremos mesmo concretizar a tão decantada

ticipação popular temos que nos despir da velha camisa falsamente

..

romântica do liberalismo burguês e compreender ã necessidade
estabelecer um mínimo de ordenamento baseado na liberdade

de
para

que a organizaç~o popular seja uma coisa forte, viva, vigorosa

e

dição indispensável para impedir a pulverização, a

pa~tidariza

ção e a manipulação da brganização popular por grupos econômicos'
ou pelo próprio Governo. Admitida a "livre" criação de quantas a~
soei ações se queira em cada bairro, estaremos ampliando

Embora de inspiração e serventia nitidamente urbana
institucionalização das associações de moradores atenderá

enormeme~

te aquilo qUE1 hoje já se constitui na principal manchado movimento

surge~. tammbém

Hoje além do sindicato e da cooperativa

normalmente articulados essas formas de organização,

as chamadas

"comunidades" em boa hora inspiradas pela igreja.
A institucionalização da

Asso=~ação

zará entidades que hoje congregam cidadãos que
teriam como se organizar

ai~

dis-

tritos e povoados.

feito., a associação "da Igreja", o clube do "dono do loteamento",
todos com algumas poucas dezenas de associados e muito menos

Ou

que há de mais urbano - no sentido dõ~gregário, do co~

centrador e do moderno - que são os aldeiamentos.Jurais, os

popular: num só bairro, às vezes numa só rua á associação "do Pr~

da efetivos militantes.

a

também

·à necessidades de ordem social e até econômica na área rural.
melhor no

capaz de empreender as suas lutas.
Uma única associação de um mínimo de 350 moradIas é co~

I.

URBANO RURAL

par-

socialment~:

de Moradores legali-

nas. de casa, prestadores de serviço, que vivendo
rurais não são lavradores ou

de outra forma não

comerciantes, artesãos, do -

vaqueiro~

nas comunidades'

