
 

  

Art. 6º 
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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:08406 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO A TODOS O DIREITO AO TRABALHO REMUNERADO, À 
MORADIA, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:10359 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   REDE MULHER - SÃO PAULO - SP 
 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM GARANTIDOS AO HOMEM E À MULHER DIREITO DE 
TRABALHO, MORADIA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER, SEGURANÇA, REFORMA 
AGRÁRIA, URBANA E ADMINISTRATIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
   SUGESTÃO:10397 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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NELI RODRIGUES DAVIDOVICH - PRESIDENTE 
 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODOS O DIREITO À SAÚDE, MEDIANTE 
CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO, MORADIA, SANEAMENTO BÁSICO, EDUCAÇÃO E 
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. 

 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS – VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º  A Justiça Social será assegurada segundo os seguintes princípios:  

I - a todos é assegurado trabalho com justa remuneração; o emprego é considerado 

bem fundamental à vida do trabalhador, que não o perderá sem causa justificada;  

II - direito a uma remuneração proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho executado, a partir de um piso salarial profissional;  

III - o trabalho é dever social, salvo razões de idade, doença ou invalidez;  

IV - fonte de renda que possibilite existência digna;  

V - igualdade de oportunidade na escolha da profissão ou gênero de trabalho;  

VI - direito a moradia de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto; 

VII - universalidade de seguridade social e usufruto do bem- estar social;  

VIII - função social da maternidade, paternidade e da família como valor 

fundamental;  

IX - proteção eficaz à infância, à adolescência e à velhice;  

X - respeito e proteção social às minorias;  

XI - garantia a todos de educação e de assistência à saúde, descanso e lazer;  

XII - igualdade de direito independentemente de idade a todos os trabalhadores, 

urbanos e rurais, domésticos, servidores públicos civis e militares, federais, 

estaduais e municipais;  

XIII - direito de organização, associação e sindicalização.  

XIV - direito das entidades representativas da sociedade participarem na 

administração local, municipal, estadual e federal. Parágrafo único - É assegurada a 

prestação jurisdicional para exigir do Estado o cumprimento dos preceitos contidos 

neste artigo. 

 

Consulte nas 24ª reuniões da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 

Servidores Públicos, a votação da redação final do Anteprojeto.  
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Publicação: DANC de 25/7/1987, suplemento 104, a partir da p. 174. 

http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 1º A Ordem Social fundamenta-se no primado do trabalho, em busca da justiça 

social.  

I - O trabalho é dever social e é assegurado a todos com justa remuneração;  

II - todos têm direito à moradia, educação, saúde, descanso, lazer e meio ambiente 

sadio;  

III - todos são amparados pela seguridade social e têm direito ao usufruto do bem-

estar social;  

IV - a função social da maternidade, da paternidade e da família é valor 

fundamental;  

V - a sociedade brasileira é pluriétnica. São reconhecidas as formas de organização 

próprias das nações indígenas.  

VI - ninguém será prejudicado nem privilegiado em razão de seu nascimento, etnia, 

raça, cor, sexo, idade, estado civil, natureza do trabalho, religião, identidade sexual, 

convicções políticas ou filosóficas, militância sindical, deficiência de qualquer ordem 

e de qualquer particularidade ou condição social;  

VII - o exercício do direito de propriedade subordina-se ao bem-estar da sociedade, 

à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente;  

VIII - o Estado estimulará a participação popular em todos os níveis da 

administração pública;  

IX - todo projeto econômico público ou privado deverá destinar recursos para 

atendimento aos problemas sociais que possam decorrer de sua implantação. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 1º A Ordem Social fundamenta-se no primado do trabalho, em busca da justiça 

social.  

I - A todos é assegurado o direito ao trabalho com justa remuneração; o emprego é 

considerado bem fundamental à vida do trabalhador e ninguém o perderá sem 

causa justificada;  

II - Todos têm direito à moradia, alimentação, educação, saúde, descanso, lazer, 

vestuário, transporte e meio ambiente sadio;  

III - Todos são amparados pela seguridade social e têm direito ao usufruto do bem-

estar social;  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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IV - A função social da maternidade, da paternidade e da família é valor 

fundamental;  

V - A sociedade brasileira é pluriétnica. São reconhecidas as formas de 

organização próprias das nações indígenas;  

VI - Ninguém será prejudicado nem privilegiado em razão de seu nascimento, etnia, 

raça, cor, sexo, idade, estado civil, natureza do trabalho, religião, orientação sexual, 

convicções políticas ou filosóficas, doença, militância sindical, deficiência de 

qualquer ordem e de qualquer particularidade ou condição social;  

VII - O exercício do direito de propriedade subordina-se ao bem-estar da sociedade, 

à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; VIII - O 

Estado estimulará a participação popular em todos os níveis da administração 

pública;  

IX - Todo projeto econômico público ou privado deverá destinar recursos para 

atendimento das demandas sociais que possam decorrer de sua implantação;  

X - As conquistas tecnológicas e a automação não prejudicarão o direito adquirido 

dos trabalhadores. 

 

Consulte na 9ª Reunião da Comissão da Ordem Social a votação do Substitutivo do 

Relator. Publicação: DANC de 5/8/1987, suplemento, a partir da p. 120. 

Disponível em: 

http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 13 - São direitos e liberdades individuais invioláveis:  

I - A VIDA, A EXISTÊNCIA DIGNA E A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL.  

a) Adquire-se a condição de sujeito de direitos pelo nascimento com vida;  

b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento 

básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação consubstanciam o 

mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, e garanti-los é o 

primeiro dever do Estado; 

[...] 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 12 - São direitos e liberdades individuais invioláveis:  

I - A VIDA, A EXISTÊNCIA DIGNA E A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL.  

a) Adquire-se a condição de sujeito de direitos pelo nascimento com vida;  

b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento 

básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação consubstanciam o 

mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, e garanti-los é o 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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primeiro dever do Estado;  

[...] 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 23.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 7º. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, o amparo à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 5º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o caput do art. 6º. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 80. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00691 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Nos termos do art. 18 do Requerimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte altera-se o  
item XI, do art. 1o., do anteprojeto da Comissão da Ordem Social (Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos), para a seguinte redação:  
"Art. 1o. - .............................. 
XI - Garantia a todos de educação e assistência à saúde, descanso e lazer, nos termos desta 
Constituição." 
Justificativa 
Tendo sido cuidado da garantia da educação e da assistência à saúde na parte referente 
especificamente a estas matérias (Subcomissão da Educação da Saúde) e não sendo possível a 
superposição de norma constitucional, ressalva-se, pelo acréscimo ora apresentado, o exercício e a 
forma de garantia daquele direito do risco de vir a ser suprimida por se acreditar ser objeto de 
tratamento em dois dispositivos diversos do projeto de constituição em fase de elaboração. 
Parecer:   
   APROVADA PARCIALMENTE. A emenda do ilustre Constituinte estabelece "garantia a todos de 
educação e assistência à saúde, descanso e lazer, nos termos desta Constituição. ”  
O anteprojeto contempla parcialmente a emenda sob exame. 
 
   
   EMENDA:00781 REJEITADA 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Art. 1o. - A Justiça Social será assegurada segundo os seguintes princípios:  
I - a todos é assegurado trabalho com justa remuneração;  
II - o trabalho é dever social, salvo razão de idade, doença ou invalidez;  
III - fonte de renda que possibilite a existência digna;  
IV - igualdade de oportunidade na escolha da profissão ou gênero de trabalho;  
V - direito à moradia de dimensão adequada em condições de higiene e conforto;  
VI - universalidade de previdência social e usufruto do bem-estar social;  
VII - proteção da família como valor fundamental da ordem social;  
VIII - proteção à infância, à adolescência e à velhice;  
IX - respeito e proteção social às minorias;  
X - garantia a todos de educação, de assistência à saúde, descanso e lazer;  
XI - igualdade de direito independentemente de idade a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, 
domésticos, servidores públicos civis e militares, federais, estaduais e municipais;  
XII - direito de organização, associação e sindicalização. 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo simplificar e retirar as impropriedades do texto apresentado. 
E efetivamente isto se justifica: 
1º) Há redundância e repetições por formas impróprias. Lança-se o princípio e passa-se ao 
detalhamento do princípio que constitui não objeto da lei magna, mas da lei ordinária; 
2º) Fala-se em remuneração justa e logo a seguir em remuneração proporcional. É evidente que a 
Justiça exige a proporcionalidade e, neste caso, o segundo principio passa a ser mero detalhamento 
do primeiro; 
3º) A expressão seguridade não tem a precisão da expressão previdência - razão da substituição dos 
termos; 
4º) A expressão função social da maternidade, da paternidade e da família pode trazer dúvida e em 
vez de salientar o direito, acaba subordinando a maternidade aos interesses sociais. Melhor, pois, a 
forma adotada nesta emenda; 
5º) O direito de participação na administração se exercita pelos canais adequados, através da 
Política, desta forma o princípio lançado no item XIV não tem o sentido jurídico próprio, significa 
apenas o direito de petição, não se justificando nos termos em que foi posto; 
6º) O parágrafo assegura a prestação jurisdicional para exigir o cumprimento de “princípios”. 
Acontece que o Direito Brasileiro e a própria Constituição só tutelam as obrigações definidas em lei. 
Principio não é lei, é filosofia informativa da lei. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2o., do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
 
   
   EMENDA:00852 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se os incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e o parágrafo único do art. 1o. do 
anteprojeto. 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 9  

 

Acreditamos que as questões abordadas nesses incisos já foram inseridas na redação do Art. 1º ou 
bem já foram previstas em outras subcomissões. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Os incisos IV, IX, X, XII e o parágrafo único do artigo 1o. devem ser, realmente, suprimidos. Os 
demais serão  
refundidos ou deslocados, ou dentro de própria "Ordem Social" ou para outras partes do anteprojeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00108 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do Relator.  
Dê-se nova redação ao inciso II do artigo 1o:  
II - todos têm direito a moradia, alimentação, educação, saúde, descanso, transporte, vestuário 
decente e à condição de higiene em um meio ambiente sadio. 
Justificativa 
A lista proposta dos direitos básicos de qualquer ser humano é mais abrangente e permite vinculá-la 
ao artigo seguinte, na conceituação do salário-mínimo. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Entendemos que o art. 2o., inciso III, complementa satisfatoriamente o art. 1o., inciso II. Efetivamente, 
longa seria a lista de direitos básicos de qualquer ser humano e, por isso, optamos pelo mais 
fundamentais. 
 
   
   EMENDA:00935 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no inciso II, do artigo 1o., do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, após  
saúde, a palavra "transporte". 
Justificativa 
Transporte é uma necessidade básica, fundamental do cidadão, especialmente nos grandes centros 
urbanos. Daí a necessidade de fazer-se de tal direito uma garantia constitucional. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhemos a sugestão apresentada, uma vez que o transporte é uma necessidade básica, 
especialmente nos grandes centros urbanos e porque não no meio rural. 
 
   
   EMENDA:01183 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se, onde couber (art. 1o., incisos II e VI: art. 44, incisos VI e VII: Título II:  
art. 88; art. 89, inciso VIII: art. 94, caput; art. 96 e parágrafo único; art. 98; art. 99):  
"ambiente" no lugar de "meio ambiente" 
Justificativa 
Embora bastante disseminada a expressão "meio ambiente", inclusive em textos legais vigentes, 
trata-se de pleonasmo. 
Observe-se como a Constituição portuguesa, em seu Capítulo II - Direitos e Deveres Sociais, artigo 
66 (Ambiente e Qualidade de vida), faz uso da expressão “ambiente” isolada. 
A Constituição peruana, de 12 de julho de 1979, no Título III - Del Régimen Economico - Capítulo II - 
De los Recursos Naturales, usa a expressão isolada em seu artigo 123 - "Yodos tienem el,derecho de 
habitar en ambiente saludable, ecologicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y 
la preservacion deI paisaje y de la natualeza. Todos tienem el deber de conservar dicho ambiente. Es 
obligacion deI Estado prevenir y controlar la contaminaciõn ambiental. 
Em vários idiomas a expressão "ambiente" é designada por uma única palavra: 
AMBIENTE/ENVIRONNEMENT/UMWELT/ENVIRONMENT. 
Parecer:   
   Rejeitada. Ao ponto de vista acadêmico, a interpretação dada pela emenda é de absoluta 
procedência, porém, a expressão meio ambiente, está consagrada no Brasil, malgrado sua 
redundância. Considera-se, neste sentido, que o próprio organismo governamental dedicado ao setor 
chama-se Secretaria Especial do Meio Ambiente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00254 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   A alínea "b" do inciso I do art. 13 -  
Capítulo I, Dos Direitos Individuais, passa a ter a seguinte redação:  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, a qualidade do meio  
ambiente, o saneamento básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação  
consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, e  
garanti-los é o primeiro dever do Estado. 
Justificativa 
Intentamos, Senhor Relator, incluir entre os Direitos e Garantias individuais invioláveis, além de 
outras, a qualidade do meio ambiente. 
A poluição ambiental nos grandes e médios aglomerados urbanos está em processo acelerado de 
saturação com prejuízos à saúde das populações citadinas. 
É necessário, entendermos, que as administrações locais levem a sério os problemas relativos ao 
saneamento básico e ao controle da poluição ambiental, provocado por resíduos industriais e pela 
combustão irregular de óleo diesel. 
Esta, a nossa intenção. 
   
   EMENDA:01755 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   A letra "b" do artigo 13, do anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, passa a ter  
a seguinte redação:  
"Art. 13 - A alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico,  
a seguridade social, o transporte coletivo, a educação e o lazer consubstanciam o mínimo  
necessário ao pleno exercício do direito à existência digna e garanti-los é dever do Estado." 
Justificativa 
O lazer constitui -se num bem inalienável da condição humana, como reparador do esforço e das 
energias despendidas nas lides diárias. E condicionante de melhor finalidade de vida das pessoas, 
sendo, par assim dizer, o antitrabalho. Devido à importância, no mundo atual, do lazer, compete ao 
Estado prover, promover e estimulá-lo para melhor equilíbrio de vida das pessoas. 
 
   
   EMENDA:02451 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 13, inciso I, alínea "b".  
Acrescentar a palavra "justa" após "remuneração" na alínea. 
Justificativa 
A emenda visa restabelecer o que ficou consagrado no art. 1º, inciso I da Comissão VII. 
 
   
   EMENDA:03691 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Alínea b, inciso I, do artigo 13.  
Incluir na alínea em epígrafe as prerrogativas previstas nos incisos I e II do artigo 1o. do anteprojeto 
da Comissão da Ordem Social, como segue:  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho com justa remuneração, a moradia, o saneamento básico,  
a seguridade social, o transporte coletivo, a educação, a alimentação, a saúde, descanso, lazer,  
vestuário e o meio ambiente sadio consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito 
à existência digna, e garanti-las é o primeiro dever do Estado. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
 
   
   EMENDA:04666 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 13, inciso I, letra b.  
A letra b do inciso I do artigo 13 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 13 -....................................  
I - ........................................  
b) A saúde, o saneamento básico e a educação básica, consubstanciam o mínimo necessário ao  
pleno exercício do direito à existência digna, e garanti-los é dever do Estado. 
Justificativa 
Estado fundamentado nos princípios da livre iniciativa deve assegurar 'fundamentalmente a saúde, o 
saneamento, e a educação básica, que constituem-se já em tarefa suficientemente hercúlea. 
 
   
   EMENDA:04776 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   1) As alíneas "b" e "c" do inciso I do art.  
13 do anteprojeto, passam a ter seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
I - ........................................  
............................................  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração a moradia, o saneamento básico, a  
seguridade social, o transporte coletivo e a educação, consubstanciam o mínimo necessário ao  
pleno exercício do direito à existência digna.  
............................................  
d) o Estado tem o dever de estabelecer programas e organizar planos para a erradicação da  
pobreza absoluta e a garantia da satisfação das necessidades individuais mínimas descritas na  
alínea "b".  
2) Suprimam-se as alíneas "c" e "g" do inciso I do art. 13 do anteprojeto. 
Justificativa 
Compete ao texto constitucional definir os direitos e liberdades individuais e estabelecer as metas que 
deverão ser perseguidas pelo poder público no sentido de garantir esses direitos. Não podemos, no 
entanto, estabelecer a consignação de dotação orçamentária necessária e suficiente no orçamento 
da União para o atendimento dos deveres previstos na alínea "b", uma vez que esse objetivo será 
alcançado gradativamente com o desenvolvimento nacional, e a união não será responsável pelo 
custeio daqueles direitos, senão para a população carente. 
Também é impossível garantir os serviços previstos na alínea "g" a todos os que não tiverem 
condições de pagar por eles, uma vez que hoje não são disponíveis nem para todos os que podem e 
desejam custeá-los. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00061 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 12  
Suprima-se do anteprojeto as letras b, c, d, e, f, g, e h, do item I do art.12. 
Justificativa 
Não se erradica a pobreza absoluta com amparos, assistências ou caridade apenas, mas sim com a 
expansão econômica, pela geração de novos empregos, ou seja, pela exigência de mais trabalho em 
decorrência da maior produção. A intervenção do Estado, na ordem econômica, justifica-se quando 
indutora da ordenação e expansão da produção, com consequente maior geração de empregos, mais 
trabalho, maior absorção da população economicamente ativa. Caso contrário, gostemos ou não, sua 
ação redundará, apenas, em aumento crônico da despesa pública, pela não contrapartida do 
aumento da produção, da renda, da arrecadação tributária. Em outras palavras, redundará em 
inflação, a qual, em pouco tempo, corroerá toda e qualquer ação assistencial do Estado. 
Ainda que nosso País se filiasse a plena estatização, com a eliminação total de qualquer modo 
capitalista de organização econômica da sociedade, ainda assim o trabalho seria o único meio de 
erradicação da pobreza absoluta, da inflação e dos demais males que afligem as nações em 
processo de desenvolvimento. O Estado Deus, o Estado Fada-Encantada, o Estado Milagre, nunca 
existiu, não existe e jamais existirá - ainda mais quando o Estado é arrecadador e não produtor. 
De resto, o fundamento ético do preceito está perfeitamente enunciado no art. 300 do Projeto. 
Parecer:   
   A Emenda praticamente elimina o item I do artigo 12, deixando-lhe apenas o inciso "i".  
Naturalmente a matéria parece exigir com reestudo, quiçá uma reformulação redacional.  
Foi o que ocorreu no Substitutivo, ao tratar dos termos em foco.  
Pela rejeição da Emenda, portanto. 
   
 
   EMENDA:00231 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   A alínea "b" do inciso I do art. 12 -  
Capítulo I, Dos Direitos Individuais, passa a ter a seguinte redação:  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, a qualidade do meio  
ambiente, o saneamento básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação  
consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, e  
garanti-los é o primeiro dever do Estado. 
Justificativa 
Intentamos, Senhor relator, incluir entre os Direitos e Garantias individuais invioláveis, além de outras, 
a qualidade do meio ambiente. 
A poluição ambiental nos grandes e médios aglomerados urbanos está em processo acelerado de 
saturação com prejuízos à saúde das populações citadinas. 
É necessário, entendermos, que as administrações locais levem á sério os problemas relativos ao 
saneamento básico e ao controle da poluição ambiental, provocado por resíduos industriais e pela 
combustão irregular de óleo diesel. 
Esta, a nossa intensão. 
Parecer:   
   Os nobres objetivos visados pela Emenda estão plenamente atendidos nos capítulos DOS 
DIREITOS INDIVIDUAIS e DIREITOS SOCIAIS. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:01249 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a alínea D do item I do Art. 12 a seguinte redação:  
"Na impossibilidade comprovada de exercer, imediata e eficazmente a garantia prevista na  
alínea b, o Estado tem o dever de estabelecer programas e organizar planos para a erradicação da  
pobreza absoluta." 
Justificativa 
A ideia é suficientemente forte e dispensa adjetivações. 
Parecer:   
   A Emenda ora em estudo propõe modificação na redação da alínea d do inciso I do art.12.  
É nosso entendimento que o objetivo deste dispositivo, "a erradicação da pobreza", será alcançada 
através de uma tributação progressiva e seletiva. Deste modo, a matéria é atendida pelo capítulo que 
trata do Sistema Tributário. 
 
   
   EMENDA:01646 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12  
A letra "b" do inciso I do artigo 12, do projeto do Relator da Comissão de Sistematização,  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 12 - A alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico,  
a seguridade social, o transporte coletivo, a educação e o lazer consubstanciam o mínimo  
necessário ao pleno exercício do direito à existência digna e garanti-los é dever do Estado." 
Justificativa 
O lazer constitui-se num bem inalienável da condição humana, como reparador do esforço e das 
energias despendidas nas lides diárias. É condicionante de melhor finalidade de vida das pessoas, 
sendo, por assim dizer, o antitrabalho. 
Devido à importância, no mundo atual, do lazer, compete ao Estado prover e estimulá-lo para melhor 
equilíbrio de vida das pessoas. 
Parecer:   
   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
 
   
   EMENDA:02310 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, inciso I, alínea b.  
- Acrescentar a palavra "justa" após "remuneração" na alínea. 
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Justificativa 
A emenda visa restabelecer o que ficou consagrado no art. 1º, inciso I da Comissão VII. 
Parecer:   
   A expressão "justa", por sua natureza polêmica, não amplia os direitos do trabalhador assalariado, 
plenamente assegurados no capítulo DOS DIREITOS SOCIAIS. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03468 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO AMENDADO: Alínea b, inciso I, do artigo 12.  
Incluir na alínea em epígrafe as prerrogativas previstas nos incisos I e II do artigo 1o. do Projeto da 
Comissão da Ordem Social, como segue:  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho com justa remuneração, a moradia, o saneamento básico,  
a seguridade social, o transporte coletivo, a educação, a alimentação, saúde, descanso, lazer,  
vestuário e o meio ambiente sadio consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito 
à existência digna, e garanti-las é o primeiro dever do Estado. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O texto proposto não se coaduna com a orientação geral adotada para a matéria.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04323 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 12, inciso I, letra b.  
A letra b do inciso I do artigo 12 do projeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 12 -....................................  
I - ........................................  
b) A saúde, o saneamento básico e a educação básica, consubstanciam o mínimo necessário 
ao pleno exercício do direito à existência digna, e garanti-los é dever do Estado. 
Justificativa 
Estado fundamentado nos princípios da livre iniciativa dever assegurar fundamentalmente a saúde, o 
saneamento, e a educação básica, que constituem-se já em tarefa suficientemente hercúlea. 
Parecer:   
   Acolhemos solução diversa.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:04428 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 12, Inciso I,  
Alíneas "b" e "d", e alíneas "c" e "g"  
1) As alíneas "b" e "d" do inciso I do art. 12 do anteprojeto, passam a ter seguinte redação:  
Art. 12 - ..................................  
I - ........................................  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração a moradia, o saneamento básico, a  
seguridade social, o transporte coletivo e a educação, consubstanciam o mínimo necessário ao  
pleno exercício do direito à existência digna.  
............................................  
d) o Estado tem o dever de estabelecer programas e organizar planos para a erradicação da  
pobreza absoluta e a garantia da satisfação das necessidades individuais mínimas descritas na  
alínea "b".  
2) Suprimam-se as alíneas "c" e "g" do inciso I do art. 12 do anteprojeto. 
Justificativa 
Compete ao texto constitucional definir os direitos e liberdades individuais e estabelecer as metas que 
deverão ser pesquisadas pelo poder público no sentido de garantir esses direitos. Não podemos, no 
entanto, estabelecer a consignação de dotação orçamentária necessária e suficiente no orçamento 
da União para o atendimento dos deveres previstos na alínea “b”, uma vez que esse objetivo será 
alcançado gradativamente com o desenvolvimento nacional, e a União não será responsável pelo 
custeio daqueles direitos, senão para a população carente. 
Também e impossível garantir os serviços previstos na alínea “g” a todos que não tiverem condições 
de pagar por eles, uma vez que hoje não são disponíveis nem para todos os que podem e desejam 
custeá-las. 
Parecer:   
   Já acolhemos emendas a esses dispositivos.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:05428 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   A letra "b" do inciso I, do art. 12 -  
Capítulo I, dos Direitos Individuais, do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, a qualidade do meio  
ambiente, o saneamento básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação  
consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, a  
garanti-los é o primeiro dever do Estado. 
Justificativa 
Intentamos, incluir entre os Direitos e Garantias individuais invioláveis, além de outras, a qualidade do 
meio ambiente. 
A poluição ambiental nos grandes e médios aglomerados urbanos está em processo acelerado de 
saturação com prejuízos à saúde das populações citadinas. 
É necessário, entendermos, que as administrações locais levem a sério os problemas relativos ao 
saneamento básico e ao controle da poluição ambiental, provocado por resíduos industriais e pela 
combustão irregular de óleo diesel. 
Esta, a nossa intenção. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda encontra-se contemplado, implícita ou explicitamente, em outros 
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dispositivos do texto do Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:05598 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 12  
Suprima-se do Projeto as letras b, c, d, e, g, e h, do item I do art. 12. 
Justificativa 
Não se erradica a pobreza absoluta com amparos, assistências ou caridades apenas, mas sim com a 
expansão econômica, pela geração de novos empregos, ou seja, pela exigência de mais trabalho em 
decorrência da maior produção. A intervenção do estado, na ordem econômica, justifica-se quando 
indutora da ordenação e expansão da produção, com consequente maior geração de empregos, mais 
trabalho, maior absorção da população economicamente ativa. Caso contrário, gostemos ou não, sua 
ação redundará, apenas, em aumento crônico da despesa pública, pela não contrapartida do 
aumento da produção, da renda, da arrecadação tributária em outras palavras, redundará em 
inflação, a qual, em pouco tempo, corroerá toda e qualquer ação assistencial do Estado. 
Ainda que nosso País se filiasse à plena estatização, com a eliminação total de qualquer modo 
capitalista de organização econômica da sociedade, ainda assim o trabalho seria o único meio de 
erradicação da pobreza absoluta, da inflação e dos demais meios de erradicação da pobreza 
absoluta, da inflação e dos demais meios que afligem as nações em processo de desenvolvimento. O 
Estado Deus, o Estado Fada – Encantada, o Estado – Milagre, nunca existiu, não existe e jamais 
existirá – ainda mais quando o estado é arrecadador e não produtor. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda é tratado de forma mais abrangente pela redação oferecida ao dispositivo 
no Projeto de Constituição.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:07320 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se a palavra "justiça" à letra "b", do Inciso I, do Artigo 12, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de Sistematização, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 12 - ..................................  
I - ........................................  
a) ..........................................  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a  
seguridade social, o transporte coletivo, a educação e a justiça consubstanciam o mínimo  
necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, e garanti-los é o primeiro dever  
do Estado." 
Justificativa 
O que mantém o equilíbrio e a harmonia numa sociedade é a Justiça, que é, na realidade, o poder 
moderador dentre os poderes da República. 
Assim, é fácil vislumbrarmos o papel preponderante exercido pela Justiça, razão pela qual se faz 
necessária a sua inclusão na norma em tela. 
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Parecer:   
   Os nobres objetivos visados pela Emenda estão plenamente atendidos nos capítulos DOS 
DIREITOS INDIVIDUAIS e DIREITOS SOCIAIS. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:08070 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título II, Cap. I  
Substituir na letra "b", do inciso I, do artigo 12, a expressão "garanti-los" por "promovê-los". 
Justificativa 
Garantir é um termo de amplo espectro, como pode-se verificar do Dicionário Aurélio, 2° edição, pag. 
835, e é incondicional. O texto do projeto, portanto, se adotado, pode ensejar abusos incontroláveis. 
Já o termo promover, conforme o mesmo dicionário, pag. 1401, dá ao dispositivo constitucional em 
questão seu verdadeiro caráter, isto é, de indicatividade dos fins do estado e dos direitos dos 
cidadãos. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte que na alínea b do item I do art.12 a expressão "garanti-los" seja 
substituída por "promovê-las".  
O dispositivo em questão deve, no nosso entender, ser melhor estudado em etapa posterior do 
processo legislativo. 
 
   
   EMENDA:09436 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do item I, do artigo 12, do  
Projeto de Constituição, as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", e "i". 
Justificativa 
Cabe à constituição somente assegurar, em destaque, os direitos individuais, sendo sua 
regulamentação competência de lei ordinária. 
Parecer:   
   O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna são deveres do Estado e de cada 
membro do corpo social. Resultados portentosos e factíveis podem ser alcançados mediante a justa 
proteção aos direitos do trabalhador e mediante severo controle do dispêndio de recursos do Erário. 
Necessário é, ademais, que a Lei Maior contenha o princípio cristalino do combate à pobreza.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09753 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
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Texto:   
   Título II, Cap. I.  
Substituir na letra "b", do inciso I, do artigo 12, a expressão "garanti-los" por "promovê-los". 
Justificativa 
Garantir é um termo de amplo espectro, como pode-se verificar do Dicionário Aurélio, 2ª edição, pág. 
835, e é incondicional. O texto do projeto, portanto, se adotado, pode ensejar abusos incontroláveis. 
Já o termo promover, conforme o mesmo Dicionário, pag. 1401, dá ao dispositivo constitucional em 
questão seu verdadeiro caráter, isto é, de indicatividade dos fins do estado e dos direitos dos 
cidadãos. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte que na alínea b do item I do art.12 a expressão "garanti-los" seja 
substituída por  
"promovê-las".  
O dispositivo em questão deve, no nosso entender, ser melhor estudado em etapa posterior do 
processo legislativo. 
 
   
   EMENDA:12402 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação da alínea "b" do item I do artigo 12 do Projeto de Constituição:  
Art. 12 - ..................................  
I - ........................................  
b) a alimentação, a saúde, a segurança, o trabalho e sua justa remuneração, o repouso, o  
lazer, a moradia, o saneamento básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a  
educação consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, e  
garanti-los é o primeiro dever do Estado; 
Justificativa 
A presente emenda visa corrigir uma omissão no dispositivo do projeto, incluindo como dever do 
Estado assegurar "lazer", "repouso", "justa remuneração" e "segurança" como uns dos requisitos 
básicos para uma existência digna e a manutenção da integridade física e mental do indivíduo.  
Parecer:   
   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
 
   
   EMENDA:14250 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprimam-se as letras b, c, d, e, f, g, e h, do item I, artigo 12. 
Justificativa 
Os dispositivos referidos não consubstanciam matéria constitucional e seus conteúdos estão 
contemplados, de alguma forma, em outros dispositivos do texto. 
Parecer:   
   Entendeu a Comissão de Sistematização que está implícito e é irrefutável o dever da União de 
cumprir a Carta Constitucional, e que a Lei Orçamentária é o instrumento válido para priorizar os 
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deveres previstos nas alíneas suprimidas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14303 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva ao Art. 12  
Dispositivo Emendados Art. 12, inciso I, Alíneas B e D, e Alíneas C e G  
Suprimam-se as alíneas C e G do Inciso I, do Artigo 12.  
As alíneas "B" e "D" do inciso I do art. 12 do projeto de constituição do nobre relator passam  
a ter a seguinte redação:  
Art. 12 - ..................................  
Inciso I - ..................................  
b - A educação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a  
seguridade social, o transporte coletivo, substanciam o mínimo necessário ao pleno exercício  
do direito à existência.  
c - suprima-se  
d - O estado tem o dever de estabelecer programas e organizar planos para a erradicação,  
da pobreza absoluta e a garantia da satisfação das necessidades individuais mínimas descritas na  
alínea "B".  
e - ........................................  
f - ........................................  
g - Suprima-se. 
Justificativa 
Compete ao texto constitucional definir os direitos e liberdades individuais e estabelecer as metas que 
deverão ser perseguidas pelo poder público no sentido de garantir esses direitos. Não podemos no 
entanto estabelecer a consignação da dotação orçamentária necessária e suficiente no orçamento da 
União, para o atendimento dos deveres previstos na alínea b, uma vez que esse objetivo será 
alcançado gradativamente com o desenvolvimento nacional, e a união não será responsável pelo 
custeio daqueles direitos, senão para a população, comprovadamente carente e incapaz; foi 
suprimida a palavra ALIMENTAÇÃO, do inciso “b”, por acreditar que o Estado, dando à população as 
condições contidas no inciso “b” automaticamente esta fornecendo a infra estrutura necessária, para 
que o individuo possa adquirir sua sexta-básica, sem dúvida necessária para a sua sobrevivência. 
Também é impossível garantir os serviços previstos na alínea “g” a todos os que tiverem condições 
de pagar por eles, uma vez que hoje, não são disponíveis nem para todos os que podem e desejam 
custeá-los. 
Parecer:   
   O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna são deveres do Estado e de cada 
membro do corpo social. Resultados portentosos e factíveis podem ser alcançados mediante a justa 
proteção aos direitos do trabalhador e mediante severo controle do dispêndio de recursos do Erário. 
Necessário é, ademais, que a Lei Maior contenha o princípio cristalino do combate à pobreza.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:15689 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Procedam-se as seguintes modificações no item I do art. 12 do projeto de Constituição elaborado  
pela Comissão de Sistematização:  
I - dê-se a seguinte redação às alíneas "b", "c", "d" e "h":  
"Art. 12. ..................................  
..................................................  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a  
seguridade social, o transporte coletivo e a educação são deveres que cumpre ao Estado  
garantir, na forma desta Constituição;  
c) os orçamentos públicos consignarão a dotação para o cumprimento dos deveres previstos  
na alínea anterior;  
d) com vistas ao cumprimento do que se contém na alínea "b", o Estado tem o dever de estabelecer  
programas e organizar planos para a erradicação da pobreza absoluta;  
h) até a erradicação definitiva da pobreza absoluta, suas vítimas têm direito ao amparo e  
assistência do Estado;"  
II - Suprimam-se as letras "e" e "g". 
Finalmente, propõe-se a supressão das alíneas "e" e "g", porquanto a produtividade das atividades 
econômicas não deve ser desestimulada, por qualquer norma, muito menos através da tributação de 
lucros extraordinários que, aliás, teve no passado efeitos tão negativos na economia; a tributação das 
atividades econômicas deve ser regida pelo direito financeiro e destinados os recursos aos fins 
sociais do Estado. 
A gratuidade dos serviços especificados na alínea não pode ser prevista na Constituição sob pena de 
criar-se Situação de iniquidade, em função do caráter subjetivo do conceito da pobreza absoluta. A 
matéria será mais propriamente regulada na lei Ordinária, mediante indicação da fonte de custeio aos 
atos de gratuidade. 
Justificativa 
A existência digna é preocupação universal dos povos, e o Estado, como atividade meio, tem o dever 
de criar as condições para que a sociedade possa criar, trabalhar e desenvolver todas as 
potencialidades do ser humano, com vistas àquele objetivo, o qual não será alcançado por decisão ou 
vontade do Estado, mas sim através do trabalho e da iniciativa dos indivíduos politicamente 
organizados. 
Coerentemente com a proposta feita para a alínea “b”, como não é responsabilidade direta do Estado 
o patrocínio daqueles programas sociais, as dotações orçamentárias devem guardar estreita 
compatibilização com as disponibilidades de recursos existentes e não em montante “necessário e 
suficiente" para a execução daqueles programas. 
No que tange à alínea "d", se propõe a alteração de redação para compatibilizar o dispositivo com as 
redações propostas para as alíneas “b” e “c”. 
Propõe-se a supressão, no texto final da redação da alínea “h", da palavra "sociedade". O Estado, 
nada mais é do que a própria sociedade institucionalmente representada, dela recebendo os meios e 
os instrumentos para a consecução dos objetivos visados. Portanto, não é razoável tornar a 
sociedade devedora de ônus para o qual o Estado recebeu os meios adequados para o seu resgate. 
Parecer:   
   O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna são deveres do Estado e de cada 
membro do corpo social. Resultados portentosos e factíveis podem ser alcançados mediante a justa 
proteção aos direitos do trabalhador e mediante severo controle do dispêndio de recursos do Erário. 
Necessário é, ademais, que a Lei Maior contenha o princípio cristalino do combate à pobreza.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16028 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir a letra "b", inciso I do Art. 12. 
Justificativa 
A garantia desses direitos é mais um dispositivo Constitucional que o Estado, infelizmente, não 
poderá cumprir na sua totalidade, o que torna utópico e merecedor de descredito por parte do povo, 
que está à espera do acontecimento de coisas concretas. Este, sem dúvida nenhuma, irá compor o 
banco de dados das “letras mortas”, muito normal do direito brasileiro.  
Parecer:   
   O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna são deveres do Estado e de cada 
membro do corpo social. Resultados portentosos e factíveis podem ser alcançados mediante a justa 
proteção aos direitos do trabalhador e mediante severo controle do dispêndio de recursos do Erário. 
Necessário é, ademais, que a Lei Maior contenha o princípio cristalino do combate à pobreza.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16558 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Redija-se a alínea "b" do item I do art. 12, da seguinte forma:  
"Art. 12 - .............................. 
I - .................................. 
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, o vestuário, a moradia, o saneamento  
básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação são deveres que cumpre ao Estado  
garantir, na forma desta Constituição". 
Justificativa 
A existência digna é preocupação universal dos povos, e o Estado, como atividade meio, tem o dever 
de oferecer condições para que a sociedade posa criar, trabalhar e desenvolver todas as 
potencialidades do ser humano, com vistas àquele objetivo o qual não será alcançado por decisão ou 
vontade do Estado, mas através do trabalho e da iniciativa dos indivíduos politicamente organizados. 
Parecer:   
   O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna são deveres do Estado e de cada 
membro do corpo social. Resultados portentosos e factíveis podem ser alcançados mediante a justa 
proteção aos direitos do trabalhador e mediante severo controle do dispêndio de recursos do Erário. 
Necessário é, ademais, que a Lei Maior contenha o princípio cristalino do combate à pobreza.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19003 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Artigo 12  
Suprimam-se as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", e "i" do inciso I do artigo 12. 
Justificativa 
Concisamente o inciso já traz o que as alíneas buscam detalhar, devendo o detalhamento ser objeto 
de lei ordinária. 
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Parecer:   
   O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna são deveres do Estado e de cada 
membro do corpo social. Resultados portentosos e factíveis podem ser alcançados mediante a justa 
proteção aos direitos do trabalhador e mediante severo controle do dispêndio de recursos do Erário. 
Necessário é, ademais, que a Lei Maior contenha o princípio cristalino do combate à pobreza.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19283 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 12, alínea b, o seguinte texto,  
Direitos Individuais.  
Alínea b) A alimentação, a saúde, o trabalho com justa remuneração, a moradia, o saneamento  
básico, a seguridade social, o transporte coletivo, a educação, a alimentação, o descanso o  
lazer, vestuário e o meio ambiente sadio consubstanciam o mínimo necessário ao pleno  
exercício do direito à existência digna, e garanti-los é o primeiro dever do Estado. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna são deveres do Estado e de cada 
membro do corpo social. Resultados portentosos e factíveis podem ser alcançados mediante a justa 
proteção aos direitos do trabalhador e mediante severo controle do dispêndio de recursos do Erário. 
Necessário é, ademais, que a Lei Maior contenha o princípio cristalino do combate à pobreza.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19794 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   A alínea "b" do inciso I do art. 12 do Projeto de Constituição fica assim redigida:  
"a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a  
seguridade social, o transporte coletivo, a educação condigna, o lazer e o meio ambiente  
saudável consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, e  
garanti-lo é o primeiro dever do Estado; 
Justificativa 
O lazer e um meio ambiente saudável são necessários para o equilíbrio físico e mental dos indivíduos 
e como tal devem ser incluídos nesta alínea que trata das condições mínimas necessária para uma 
vida digna. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em conta que o direito ao lazer já está consagrado no inciso X do artigo 
12 do Projeto de Constituição e, no mais, a medida resume-se em repetir o texto da alínea "b", do 
inciso I do art. 12 do mesmo Projeto. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

   EMENDA:29440 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se os seguintes parágrafos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 ao Art. 6o.  
Art. 6o..............................  
§ 58: a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a  
seguridade social, o transporte coletivo a educação consubstanciam o mínimo necessário ao  
pleno exercício do direito à existência digna, e garanti-los é o primeiro dever do Estado;  
[...] 
Justificativa 
Os direitos previstos nesta emenda faziam parte do projeto de Constituição modificado pelo 
substitutivo do relator, que não os incorporou. O que foi um grande erro tendo em vista que são 
direitos imprescindíveis à vida em um regime democrático. 
Parecer:   
   Emenda ao art. 6o. introduzindo quatorze novos direitos ao seu elenco.  
O entendimento é o de que a matéria suprimida na elaboração do Substitutivo já está de um modo ou 
de outro contida no elenco remanescente de direitos no art. 6o..  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32071 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 6o, Capítulo I - Dos direitos individuais, do Título II - dos direitos e liberdades 
fundamentais, a redação abaixo proposta:  
Título II  
Dos direitos e liberdades fundamentais  
Capítulo I  
Dos direitos individuais  
Art. 6o. - São direitos e liberdades individuais invioláveis:  
I - A vida, a existência digna e a integridade física e mental.  
a) Adquire-se a condição de sujeito de direitos pelo nascimento com vida;  
b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, 
a seguridade social, o transporte coletivo e a educação consubstanciam o mínimo necessário 
ao pleno exercício do direito à existência digna, e garanti-los é o primeiro dever do Estado;  
c) o orçamento da União consignará a dotação necessária e suficiente ao cumprimento do 
dever previsto na alínea anterior;  
d) na impossibilidade comprovada de exercer, imediata e eficazmente, a garantia prevista na alínea 
"b", o Estado tem o dever de estabelecer programas e organizar planos para a erradicação 
da pobreza absoluta, hipótese em que a exigibilidade do direito à existência digna se circunscreve 
à execução tempestiva das etapas previstas nos aludidos planos e programas;  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 25  

 

   O nobre Constituinte José Paulo Bisol traz-nos de novo, agora em forma de emenda, sua 
respeitável concepção do elenco DOS DIREITOS COLETIVOS, constante do Projeto que elaborou 
ao final dos trabalhos da Comissão Temática I. O Relator da Comissão de Sistematização já teve 
oportunidade de examinar esse brilhante trabalho, do qual aproveitou o que lhe pareceu compatível 
com a adequação que deu ao primeiro Projeto, de sua responsabilidade. Houve, pois, aprovação 
parcial.  
O reexame de todo o texto da Comissão Temática I, a esta altura dos trabalhos da Comissão de 
Sistematização parece-nos, não obstante, intempestivo.  
O presente parecer aplica-se às Emendas nos. ES32061-1 e ES32072-6, referentes a DIREITOS 
COLETIVOS e DO POVO E DA NACIONALIDADE, respectivamente, também de autoria do ilustre  
Senador José Paulo Bisol.  
Aplica-se também este parecer à Emenda no. ES34025-5, do nobre Constituinte Nelton Friedrich, que 
igualmente busca reintroduzir matéria vencida da Comissão Temática I.  
Ainda no mesmo parecer enquadra-se a Emenda ES34044-1, do nobre Deputado Lysaneas Maciel e 
dos Constituintes que o apoiaram nessa proposição. 
 
   
   EMENDA:33373 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o.  
Altera a redação do art. 6o. e este fica acrescido de um parágrafo, estabelecendo-se 
nova numeração.  
Art. 6o. - A constituição assegura aos cidadãos a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
existência digna, à integridade física e mental, à liberdade, à segurança, à reserva da intimidade da 
vida privada e familiar, à propriedade, e à nacionalidade, pela qual se pertence ao povo brasileiro e se 
adquire a condição necessária para integrar a sua soberania.  
§ (...) A alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, 
a seguridade social, o transporte coletivo e a educação consubstanciam o mínimo necessário 
ao pleno direito à existência digna e garanti-los é o primeiro dever do Estado. 
Justificativa 
Estes são princípios fundamentais para a valorização de pessoa humana, que foram retirados do 
contexto do Projeto. 
Defendemos a sua reintrodução, diante do seu elevado caráter social. 
Parecer:   
   A emenda, além da modificação do caput do art. 6o. do Substitutivo, propõe o acréscimo de um 
parágrafo a esse mesmo artigo.  
Não podemos acatar tal proposta por não aceitarmos o princípio do paternalismo estatal.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34044 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 6o. e seus parágrafos a redação que segue (os atuais §§ 6o. e 34 foram suprimidos):  
Art. 6o. - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 26  

 

a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à integridade física, à existência digna, à  
liberdade e à segurança da pessoa humana.  
§ 1o. - A alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a  
seguridade social, o transporte coletivo e a educação consubstanciam o mínimo necessário ao  
pleno exercício do direito à existência digna.  
§ 2o. - Todos são iguais perante a Constituição, a Lei e o Estado.  
§ 3o. - O homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações e nenhuma exceção será  
tolerada além das oriundas de funções naturais. 
[...] 
Justificativa 
Com exceção da supressão de dois parágrafos, a emenda visa compatibilizar dando uma ordenação 
sequencial dos dispositivos que tratam de direitos individuais e coletivos. Assim querendo, poderá a 
redação final inclusive titular seções como cidadania, liberdade, privacidade, segurança jurídica, etc., 
de forma a tornar o texto mais claro.  
Parecer:   
   Vide parecer à emenda no. ES320718. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00826 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
Art. 3o. ................................ 
Parágrafo Único - A alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o  
saneamento básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação, consubstanciam o  
mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna, e garanti-los é o primeiro dever  
do Estado. 
Justificativa 
Mais que um direito do cidadão é um dever essencial do Estado oferecer condições de alimentação, 
saúde, trabalho, moradia, saneamento básico, seguridade social t transporte coletivo e educação 
dignas a todo o brasileiro. Por isso é fundamental que este parágrafo componha o artigo referente 
aos objetivos fundamentais do Estado, pois este dever precisa pertencer aos objetivos fundamentais 
do Estado. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda acrescentar ao art. 3o. do Projeto de Constituição, parágrafo estabelecendo 
que a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a 
seguridade social, o transporte coletivo e a educação consubstanciam o mínimo necessário ao pleno 
exercício do direito à existência digna, e garanti-lo é o primeiro dever do Estado.  
Não podemos concordar com o autor da emenda já que, em primeiro lugar, o Projeto de Constituição 
já dispõe sobre a matéria de modo bem mais abrangente. Em segundo lugar, porque descabem em 
textos constitucionais regras que expressem objetivos que melhor se situam em planos de governo, 
por exigirem estudos aprofundados e execução que se prolonga no tempo. Em terceiro lugar, a 
inclusão de tal regra num texto constitucional tenderia a impedir, ou pelo menos dificultar, a execução 
de planos sociais que visem à melhoria econômica e financeira da população, vez que o Governo 
seria constantemente compelido a desviar recursos para o atendimento de outras exigências, nem 
sempre fundadas em plano de ação pré-estabelecido.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
[...] 
CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 
Art. 7º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 
social, o amparo à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta 
Constituição. 

[...] 

Assinaturas  

1. Afif Domingos 
2. Rosa Prata 
3. Mário Oliveira 
4. Sílvio Abreu 
5. Luiz Leal 
6. Genésio Bernardino 
7. Alfredo Campos 
8. Virgílio Galassi 
9. Theodoro Mendes 
10. Amilcar Moreira 
11. Osvaldo Almeida 
12. Ronaldo Carvalho 
13. José Freire 
14. Tito Costa 
15. Caio Pompeu 
16. Manoel Moreira 
17. Osmar Leitão 
18. Eliel Rodrigues 
19. Rubem Branquinho 
20. Max Rosenmann 
21. Amaral Netto 
22. Antonio Salim Curiati 
23. José Luiz de Maia 
24. Carlos Virgílio 
25. Arnaldo Martins 
26. Irapuan Costa Junior 
27. Roberto Balestra 
28. Luiz Soyer 
29. Délio Braz 
30. Naphtali Alves Souza 
31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 
36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 

41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
76. Jairo Carneiro 
77. Paulo Marques 
78. Denisar Arneiro 
79. Jorge Leite 

80. Aloísio Teixeira 
81. Roberto Augusto 
82. Messias Soares 
83. Dalton Canabrava 
84. Carlos Sant’Anna 
85. Gilson Machado 
86. Nabor Júnior 
87. Geraldo Fleming 
88. Osvaldo Sobrinho 
89. Osvaldo Coelho 
90. Hilário Braun 
91. Edivaldo Motta 
92. Paulo Zarzur 
93. Nilson Gibson 
94. Narciso Mendes 
95. Marcos Lima 
96. Ubiratan Aguiar 
97. Carlos de Carli 
98. Chagas Duarte 
99. Marluce Pinto 
100. Ottomar Pinto 
101. Vieira da Silva 
102. Olavo Pires 
103. Arolde de Oliveira 
104. Rubem Medina 
105. Francisco Sales 
106. Assis Canuto 
107. Chagas Neto 
108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 
114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
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120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 
147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
150. Jovani Masani 
151. Paulo Pimentel 
152. José Carlos Martinez 
153. Maria Lúcia 
154. Maluly Neto 
155. Carlos Alberto 
156. Gidel Dantas 
157. Adauto Pereira 
158. Annibal Barcellos 
159. Geovani Borges 
160. Antônio Ferreira 
161. Aécio de Borba 
162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 
168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 
174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 
176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 

178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
186. Alexandre Puzyna 
187. Artenir Werner 
188. Cláudio Ávila 
189. José Agripino 
190. Divaldo Suruagy 
191. José Mendonça Bezerra 
192. Vinícius Cansanção 
193. Ronaro Corrêa 
194. Paes Landim 
195. Alécio Dias 
196. Mussa Demes 
197. Jessé Freire 
198. Gandi Jamil 
199. Alexandre Costa 
200. Albérico Cordeiro 
201. Iberê Ferreira 
202. José Santana de 

Vasconcelos 
203. Christovam Chiaradia 
204. Daso Coimbra 
205. João Rezek 
206. Roberto Jefferson 
207. João Menezes 
208. Vingt Rosado 
209. Cardoso Alves 
210. Paulo Roberto 
211. Lorival Baptista 
212. Cleonâncio Fonseca 
213. Bonifácio de Almeida 
214. Agripino Oliveira Lima 
215. Marcondes Gadelha 
216. Mello Reis  
217. Arnold Fioravante 
218. Álvaro Pacheco 
219. Felipe Mendes 
220. Alysson Paulinelli 
221. Aloysio Chaves 
222. Sotero Cunha 
223. Messias Gois 
224. Gastone Righi 
225. Dirce Tutu Quadros 
226. José Elias Murad 
227. Mozarildo Cavalcanti 
228. Flávio Rocha 
229. Gustavo de Faria 
230. Flávio Palmier de Veiga 
231. Gil Cézar 
232. João da Mata 
233. Dionísio Hage 
234. Leopoldo Peres 

235. José Carlos Coutinho 
236. Enaldo Gonçalves 
237. Raimundo Lira 
238. Sarney Filho 
239. João Machado Rollemberg 
240. Érico Pegoraro 
241. Miraldo Gomes 
242. Expedito Machado  
243. Manuel Vieira 
244. César Cals Neto 
245. Mário Bouchardet 
246. Melo Freire 
247. Leopoldo Bessone 
248. Aloísio Vasconcelos 
249. Fernando Gomes 
250. Albano Franco 
251. Francisco Coelho 
252. Wagner Lago 
253. Mauro Borges 
254. Antônio Carlos Franco 
255. Odacir Soares 
256. Mauro Miranda 
257. Oscar Corrêa 
258. Maurício Campos 
259. Inocência Oliveira 
260. Salatiel Carvalho 
261. José Moura 
262. Marco Maciel 
263. Ricardo Fiuza 
264. José Egreja 
265. Ricardo Izar 
266. Jaime Paliarin 
267. Delfim Netto 
268. Farabulini Júnior 
269. Fausto Rocha 
270. Luiz Marques 
271. Furtado Leite 
272. Ismael Wanderley 
273. Antônio Câmara 
274. Henrique Eduardo Alves 
275. Siqueira Campos 
276. Aluízio Campos 
277. Eunice Michiles 
278. Samir Achôa  
279. Maurício Nasser 
280. Francisco Dornelles 
281. Stélio Dias 
282. Airton Cordeiro 
283. José Camargo 
284. Mattos Leão 
285. José Tinoco 
286. João Castelo 
287. Guilherme Palmeira 
288. Felipe Cheidde 
289. Milton Barbosa 
290. João de Deus 
291. Eraldo Trindade 

Justificativa:   

   Preservando até onde possível o texto da Comissão de Sistematização, esta emenda substitutiva integral ao Título II do 
Projeto de Constituição objetiva aprimorá-lo, escolmando-o de alguns excessos indesejáveis, normas pragmáticas utópicas, e 
detalhamentos desnecessários ou que melhor figurariam em leis hierarquicamente inferiores. 
Ressalte-se, além disso, que as modificações procedidas no capítulo pertinente aos Direitos Sociais, sem perder de vista a 
necessidade de harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, procura adaptar a imprescindível proteção dos direitos do 
trabalhador à manutenção de condições, dentro das quais possam desenvolver-se com eficiência, flexibilidade e dinamismo 
as atividades produtivas. 
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Nesta matéria, estimula-se a negociação coletiva, como fator importante para aperfeiçoar continuamente as relações 
trabalhistas, e moldá-las à realidade econômica e tecnológica, em constante mutação. 
No tocante a polêmica questão envolvendo uma proteção maior ao contrato de trabalho, prefere esta proposta desestimular 
as demissões imotivadas, mediante uma garantia de cunho econômico. A estabilidade rígida no emprego não interessa a 
trabalhadores ou a empregadores, e muito menos ao País, onde se pretende prevaleçam uma economia de mercado e a 
liberdade de iniciativa. 
Somada a preservação do fundo de garantia por tempo de serviço e à criação de um seguro-desemprego efetivo, mas 
compatível com a realidade econômica brasileira, aquela garantia econômica desestimuladora da excessiva rotatividade de 
mão-de-obra e protetora da relação empregatícia servirá melhor a todos. 
Destaca-se, também, a necessidade de preencher as características diversas e as peculiaridades, não apenas do trabalho 
doméstico, mas também do trabalho rural. 
A aplicação pura e simples de regras idênticas a trabalhadores urbanos e rurais é indesejável, inclusive tecnicamente, para 
consecução do ideal de justiça. Não será, pois, com a simples equiparação de situações não equiparáveis, que se 
aperfeiçoará a proteção dos direitos do trabalhador rural. 
Relativamente à questão da greve, é ela reconhecida como um direito do trabalhador, devidamente regulamentado pela lei no 
interesse da coletividade, considerada como um todo, e, não, como poder, cujo exercício restaria única e exclusivamente, ao 
critério dos próprios trabalhadores, como pretende o Projeto de Constituição. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei pela 
aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos.  
Pela aprovação parcial. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59 e 60. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 6º, §§ 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 45, 50, 51, 52 e seus incisos, 53 e 55. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 7º; Art. 8º, incisos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII: §§ 1º, 2º, 3º , 4º; Art. 9º e seu Parágrafo único: Art. 10, "caput", §§ 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 
9º; Parágrafo único do Art. 11. 
PELA REJEIÇÃO: Incisos I, V, X, XIV e XXIX do Art. 8º ; § 5º do art. 8º ; §§ 3º e 4º do Art. 10, "caput" do Art. 11; Art. 12. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 13 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c": inciso II ("caput") e alínea "a"; §§ 1º, 2º, 3º , 4º (e incisos I 
e II); Art. 14. 
PELA REJEIÇÃO: Alínea "b", inciso II, do Art. 13; inciso III do § 4º, do Art. 13. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 15 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, e seus incisos I a IV, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11; Art. 16 ("caput"), incisos I, II, 
III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00008 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   No art. 5o. do projeto, onde se lê: "a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados", leia-se: "a proteção à maternidade e à infância bem como a assistência aos desamparados". 
Justificativa 
Para fugir à repetição da aditiva “e”, o projeto apresenta um texto confuso. Quando se faz uma enunciação, 
deve-se sempre dar relevo ao último termo, até mesmo para melhor compreensão. 
 
   
   EMENDA:00175 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WILMA MAIA (PDT/RN) 
Texto:   
   O art. 5o. passa a ter esta redação:  
"Os direitos sociais são: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, o 
amparo à maternidade e à infância, a assistência aos desempregados, na forma desta Constituição". 
Justificativa 
A nossa proposta é pela ordem direta da oração, com a colocação dos dois pontos, como elemento 
explicativo. 
 
   
   EMENDA:00529 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se a vírgula após a palavra "infância" pela preposição "e", ficando o art. 5o. assim redigido:  
Art. 5o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência  
social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma desta  
Constituição. 
Justificativa 
A sequência dos direitos enunciados no artigo termina com “a assistência aos desamparados”, devendo, por 
isso, ser este último direito precedido da proposição "e" para encerrar a sequência. 
É isto que propomos em nome da boa técnica de redação. 
 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 6º da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


