
 

  

Art. 199 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 2  

 

 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. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

 

      § 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos.  

 

      § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 

às instituições privadas com fins lucrativos.  

 

      § 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.  

 

      § 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção 

de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

  

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
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1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:01013 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA VEDANDO A EXPLORAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, POR PARTE DE 
EMPRESAS, PESSOAS E CAPITAIS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, DOS SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:10194 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS DE AMPARO -SP 
LUCIANO MARCOS DE SIQUEIRA-PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A LIBERDADE DO INDIVÍDUO, A LIVRE EMPRESA, O TRABALHO, 
A SAÚDE, O ENSINO, A SEPARAÇÃO DOS PODERES, O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA, A 
LIMITAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS, A MANUTENÇÃO DO REGIME PRESIDENCIALISTA E A 
REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. 
 
   
   SUGESTÃO:11416 DT REC:03/08/87 
Entidade:   
   FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS 
ZANDER CAMPOS DA SILVA - PRESIDENTE 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE GOIÂNIA MUNICÍPIO: GOIÂNIA CEP: 74000 UF: GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISCIPLINE A DOAÇÃO DE ÓRGÃO DESTINADOS A TRANSPLANTES. 
 
   
   SUGESTÃO:01687 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS, DE CASAS DE 
SAÚDE E DE ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FIQUE 
CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA, NO LOCAL, DE GRUPO GERADOR DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA. 
 
   
   SUGESTÃO:01840 DT REC:24/04/87 
Entidade:   
   FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
PROF. EMIL SABBAGA PRES. DA ASSOC. BRAS. DE T. DE ORG. 
AV. DR ARNALDO, 455 - CX. POSTAL 2921 MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA PERMITIDA DOAÇÃO ESPONTÂNEA DE ÓRGÃOS 'INTERVIVOS', VEDANDO-
SE, PORÉM, SUA COMERCIALIZAÇÃO, E QUE SEJA FACULTADA A RETIRADA DE ÓRGÃOS DE 
CADÁVER PARA FINS DE TRANSPLANTE, SALVO NO CASO DE PROIBIÇÃO PRÉVIA DO 
DOADOR. 
 

                                                      
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/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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   SUGESTÃO:01904 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO À SAÚDE, CABENDO-LHES A OPÇÃO PELO 
SISTEMA DE ATENDIMENTO PÚBLICO OU PRIVADO; QUE O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 
TENHA COMO ÓRGÃO SUPERIOR O CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, CUJA COMPETÊNCIA 
ESTABELECE; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
   
   SUGESTÃO:01957 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA AUTORIZADO O TRANSPLANTE DE ÓRGÃO DO CORPO HUMANO, 
INDEPENDENTEMENTE DA AUTORIZAÇÃO DA FAMÍLIA; QUE SEJA MANTIDA A PLÁSTICA 
EXTERNA DO DOADOR; QUE SEJA PROIBIDO O COMÉRCIO DE ÓRGÃOS HUMANOS. 
 
   
   SUGESTÃO:02052 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE PERMITA A RETIRADA DE ÓRGÃOS, PARA TRANSPLANTE, DE 
CADÁVER DESTINADO À CREMAÇÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:02263 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE DOAÇÃO DE CADÁVERES PARA FINS DE TRANSPLANTE. 
 
   
   SUGESTÃO:02458 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; CAIBA AO 
ESTADO DISCIPLINAR E FISCALIZAR AS EMPRESAS PRIVADAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:02816 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A RETIRADA DE ÓRGÃOS HUMANOS PARA USO EM 
OPERAÇÕES DE TRANSPLANTE, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:02949 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS-GO 
JOSE ESCOBAR CAVALCANTE - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A RETIRADA DE ÓRGÃOS DO CORPO HUMANO PARA FINS DE 
TRANSPLANTES. 
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   SUGESTÃO:00390 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS CADÁVERES HUMANOS POSSAM SER UTILIZADOS PARA FINS DE 
TRANSPLANTE, DESDE QUE NÃO HAJA MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO DE 'CUJUS' . 
 
 
     SUGESTÃO:05854 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A PARTICIPAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, DE EMPRESAS, PESSOAS 
E CAPITAIS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NAS ORGANIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:06098 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:06250 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS HUMANOS, CONFORME 
ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:08340 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA REGULAR E 
CONTROLAR A PREVIDÊNCIA E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SETOR PRIVADO. 
 
   
   SUGESTÃO:08385 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO DE FACILIDADES PARA 
O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS. 
 
   
   SUGESTÃO:00879 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NO CAPÍTULO DA SAÚDE E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE ESTA SEJA 
MONOPÓLIO DO PODER PÚBLICO, SENDO PROIBIDO A EMPRESAS NACIONAIS OU 
ESTRANGEIRAS EXPLORAÇÃO, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAIXAS DE  
APOSENTADORIA OU SEGURO SOCIAL, ENTRE OUTRAS MEDIDAS. 
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   SUGESTÃO:08857 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NA ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E NA ÁREA DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:09294 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI ESPECIAL DISPONHA SOBRE O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS HUMANOS. 
 
   
   SUGESTÃO:09503 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÃMARA MUNICIPAL DE QUELUZ - SP 
SALVADOR AMARO CHICARINO - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÓRGÃOS HUMANOS EM TRANSPLANTES. 
 
   
   SUGESTÃO:00969 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O USO DE ÓRGÃOS HUMANOS POR INSTITUIÇÕES 
AUTORIZADAS. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 9ª, 12ª e 14ª Reuniões da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente as 
notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas. 
 http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO AMBIENTE – VIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 4º. As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado 

sua normatização, execução e controle.  

§ 1º - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode colaborar na 

cobertura assistencial à população, sob as condições estabelecidas em contrato de 

Direito Público.  

§ 2º - O Poder Público pode intervir, desapropriar ou expropriar os serviços de 

saúde de natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos da política 

nacional do setor. 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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Art. 8º. É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos para fim 

de transplante, não havendo disposição contrária em vida do "de cujus" e nem 

manifestação proibitiva da família. 

§ 1º - A remoção dos órgãos e tecidos somente se dará após constatação da morte, 

observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.  

§ 2º - É permitida a doação espontânea de órgãos por doadores vivos, maiores e 

capazes, cuja retirada não implique em prejuízo à saúde.  

§ 3º - É proibido qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos em 

todo o Território Nacional. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 4º. As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado 

sua normatização, execução e controle.  

§ 1º - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode colaborar na 

cobertura assistencial à população, sob as condições estabelecidas em contrato de 

Direito Público, tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins 

lucrativos.  

§ 2º - O Poder Público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de 

natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do 

setor, mediante justa indenização em moeda corrente.  

§ 3º - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais 

de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País. 

Art. 9º. É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos para fim 

de transplante, não havendo disposição contrária em vida do "de cujus" e nem 

manifestação proibitiva da família.  

§ 1º - A remoção dos órgãos e tecidos somente se dará após constatação da morte, 

observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. § 2º - É 

permitida a doação espontânea de órgãos por doadores vivos, maiores e capazes, 

cuja retirada não implique em prejuízo à saúde.  

§ 3º - É proibido qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos. 

 

Consulte na 23ª e 24ª reuniões da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio 

Ambiente, a votação dos destaques e da redação final do Anteprojeto. Publicação: 

DANC de 23/7/1987, suplemento ao nº 102, a partir da p. 124 e DANC de 

25/7/1987, suplemento ao nº 104, a partir da p. 223. Disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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comissão 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 49. É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de 

organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo com os princípios da 

política nacional de saúde.  

§ 1º - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições 

privadas de saúde com fins lucrativos.  

§ 2º - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma 

complementar na assistência à saúde da população, sob as condições 

estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e tratamento 

especial as entidades sem fins lucrativos.  

§ 3º - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada 

necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, bem como 

desapropriá-los.  

§ 4º - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais 

de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País. 

Art. 55. A Lei disporá sobre as condições e requisitos da remoção de órgãos e 

tecidos humanos para fins de transplante e de pesquisa.  

Parágrafo único - É vedado todo tipo de comercialização de órgãos e tecidos 

humanos. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 36.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 56. É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de 

organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo com os princípios da 

política nacional de saúde.  

§ 1º - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições 

privadas de saúde com fins lucrativos.  

§ 2º - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma 

complementar na assistência à saúde da população, sob as condições 

estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e tratamento 

especial as entidades filantrópicas.  

§ 3º - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada 

necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, bem como 

desapropriá-los.  

§ 4º - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais 

de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País. 

Art. 62. A Lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos e tecidos humanos para fins de transplante e de pesquisa. 

Parágrafo único - É vedado todo tipo de comercialização de órgãos e tecidos 

humanos. 

 

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

Relator. Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento ao nº 115, 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 

 

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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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 355. É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e 

de organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo com os princípios 

da política nacional de saúde.  

§ 1º - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições 

privadas de saúde com fins lucrativos.  

§ 2º - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma 

complementar na assistência à saúde da população, sob as condições 

estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e tratamento 

especial as entidades filantrópicas.  

§ 3º - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada 

necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, bem como 

desapropriá-los.  

§ 4º - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais 

de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País. 

Art. 360. A Lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos e tecidos humanos para fins de transplante e de pesquisa. 

Parágrafo único - É vedado todo tipo de comercialização de órgãos e tecidos 

humanos. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 26.  

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

documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 349. É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e 

de organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo com os princípios 

da política nacional de saúde.  

§ 1º - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições 

privadas de saúde com fins lucrativos.  

§ 2º - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma 

complementar na assistência à saúde da população, sob as condições 

estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e tratamento 

especial as entidades filantrópicas.  

§ 3º - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada 

necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, bem como 

desapropriá-los.  

§ 4º - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais 

de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País. 

Art. 354. A Lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos e tecidos humanos para fins de transplante e de pesquisa.  

Parágrafo único - É vedado todo tipo de comercialização de órgãos e tecidos 

humanos. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 115.  

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

 

FASE N – Primeiro Art. 262. Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações 
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substitutivo do 
relator 

de saúde.  

§ 1º - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

§ 2º - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma 

supletiva na assistência pública à saúde da população, sob as condições 

estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e tratamento 

especial as entidades filantrópicas.  

§ 3º - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão intervir e desapropriar 

serviços de saúde de natureza privada necessários à execução dos objetivos da 

política nacional de saúde, conforme dispuser a lei.  

§ 4º - É vedada: 

I - a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 

estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a lei;  

II - a destinação de recursos orçamentários para investimento em instituições 

privadas de saúde com fins lucrativos. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 107.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 227. Cabe ao Poder Público a regulamentação, a execução e o controle das 

ações e serviços de saúde.  

§ 1º - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de 

forma supletiva do sistema único de saúde, sob as condições estabelecidas em 

contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins 

lucrativos. 

§ 2º - É vedada a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de 

procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme 

dispuser a lei.  

§ 3º - O Poder Público poderá deter o monopólio da importação de equipamentos 

médico-odontológicos, de medicamentos e de matéria prima para a indústria 

farmacêutica. 

 

Destaques apresentados nº 2608/87 (referente à Emenda 27045); nº 3901/87 

(referente à Emenda 25774); nº 7591/87(supressivo) e nº 0002/87 (referente à 

Emenda 33214).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 2135.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 234. Cabe ao Poder Público a regulamentação, a execução e o controle das 

ações e serviços de saúde. 

§ 1º A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de 

forma supletiva do sistema único de saúde, sob as condições estabelecidas em 

contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins 

lucrativos.  

§ 2º É vedada a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de 

procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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dispuser a lei.  

§ 3º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante e pesquisa, vedado 

todo tipo de comercialização. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 20. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 231. 

 

Requerimento de destaques e fusão de emendas. A fusão foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/05/1988, a partir da 

p.10454. 

Requerimento de fusão. A fusão foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/05/1988, a partir da 

p.10458 

 

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

2º) 

Art. 204. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 

único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.  

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos.  

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, vedado todo tipo de comercialização. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 22.  

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

 

Requerimento de fusão (reunião) de destaques e emendas. A reunião foi rejeitada. 

Foram apresentados vários requerimentos de destaque e emendas para retirar a 

expressão “e seus derivados” do § 4º do art. 204. Os destaques e emendas foram 

rejeitados.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 1/9/1988, p. 13936. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 

único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.  

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos.  

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.  

                                                      
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. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/244anc18mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/244anc18mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
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§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, vedado todo tipo de comercialização. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 

único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.  

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos.  

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.  

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00012 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   1. Inclua-se no art. 2º o seguinte parágrafo único:  
"O sistema único não excluirá o desenvolvimento da atividade médico-hospitalar liberal."  
2. Exclua-se o item IV do art. 2o.  
(Participação de entidades representativas).  
3. Exclua-se, da redação do art. 4o., a palavra "execução".  
4. A redação do § 2o. do art. 4o. passa a ser a seguinte:  
"O poder público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, necessários 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 13  

 

ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, mediante justa indenização em moeda 
corrente." 
Justificativa: 
   Eliminar a livre iniciativa do setor de saúde significa uma violência à história e às tradições dessa 
atividade liberal no Brasil. Da mesma forma, querer atribuir à livre prática as Medicina a 
responsabilidade pelos erros e pelo fracasso das ações básicas de saúde praticadas pelo Estado, ou 
ainda decorrentes do baixo nível da cobertura médica e hospital, é falsear a verdade ou desconhecer 
a realidade nacional. 
   Nada se deve ter contra a necessidade de se organizar, racionalizar, hierarquizar e regionalizar a 
proteção à saúde. 
   Somos entusiastas de um sistema único de saúde por parte do Estado, bem como consideramos 
inquestionável a função do Estado de disciplinar e fiscalizar as atividades de saúde. Excluir, todavia, 
a livre iniciativa, a medicina liberal a possibilidade do brasileiro de optar por atendimento particular, é 
inconcebível. 
   Ademais, à medida em que a estatização completa exige recursos públicos da ordem de 10% do 
PIB, a proposta se torna utópica e inexequível, vez que isto significa praticamente dobrar a atual 
carga tributária nacional. 
   Cumpre-nos lembrar que, dos atuais gastos com saúde no País, que correspondem a 3,7% do PIB, 
58% são aplicados pela livre iniciativa e apenas 42% representam a soma dos recursos federia, 
estaduais e municipais. 
   É, também inadmissível o arbítrio que se pretende conferir ao poder público, atreves do § 2º do Art. 
4º, que permite a desapropriação e expropriação. Pode-se até concordar com a desapropriação, 
desde que indenizada em moeda corrente. ” 
Parecer:   
   Aprovado parcialmente, no que respeita a atividade liberal. 
 
   
   EMENDA:00013 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   1. Inclua-se no art. 2o. o seguinte parágrafo único:  
"O sistema único não excluirá o desenvolvimento da atividade médico-hospitalar liberal."  
2. Exclua-se o item IV do art. 2o.  
(participação de entidades representativas).  
3. Exclua-se, da redação do art. 4o., a palavra "execução".  
4. A redação do § 2o. do art. 4o. passa a ser a seguinte:  
"O poder público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, necessários 
ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, mediante justa indenização em moeda 
corrente." 
Justificativa: 
   Eliminar a livre iniciativa do setor de saúde significa uma violência à história e às tradições dessa 
atividade liberal no Brasil. Da mesma forma, querer atribuir à livre prática as Medicina a 
responsabilidade pelos erros e pelo fracasso das ações básicas de saúde praticadas pelo Estado, ou 
ainda decorrentes do baixo nível da cobertura médica e hospital, é falsear a verdade ou desconhecer 
a realidade nacional. 
   Nada se deve ter contra a necessidade de se organizar, racionalizar, hierarquizar e regionalizar a 
proteção à saúde. 
   Somos entusiastas de um sistema único de saúde por parte do Estado, bem como consideramos 
inquestionável a função do Estado de disciplinar e fiscalizar as atividades de saúde. Excluir, todavia, 
a livre iniciativa, a medicina liberal a possibilidade do brasileiro de optar por atendimento particular, é 
inconcebível. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14  

 

   Ademais, à medida em que a estatização completa exige recursos públicos da ordem de 10% do 
PIB, a proposta se torna utópica e inexequível, vez que isto significa praticamente dobrar a atual 
carga tributária nacional. 
   Cumpre-nos lembrar que, dos atuais gastos com saúde no País, que correspondem a 3,7% do PIB, 
58% são aplicados pela livre iniciativa e apenas 42% representam a soma dos recursos federia, 
estaduais e municipais. 
   É, também inadmissível o arbítrio que se pretende conferir ao poder público, atreves do § 2º do Art. 
4º, que permite a desapropriação e expropriação. Pode-se até concordar com a desapropriação, 
desde que indenizada em moeda corrente.”. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente no que respeita à atividade liberal. 
 
   
   EMENDA:00014 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Nos termos do art. 16 do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, apresentamos as 
seguintes emendas ao anteprojeto elaborado pelo relator da Subcomissão da Saúde, Seguridade e 
Meio Ambiente:  
1. Inclua-se no art. 2o. o seguinte parágrafo único:  
"O sistema único não excluirá o desenvolvimento da atividade médico-hospitalar liberal."  
2. Exclua-se o item IV do art. 2o.  
("Participação de entidades representativas").  
3. Exclua-se, da redação do art. 4o, a palavra "execução".  
4. A redação do § 2o do art. 4o. passa a ser a seguinte:  
"O poder público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, necessários 
ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, mediante justa indenização em moeda 
corrente." 
Justificativa: 
     Eliminar a livre iniciativa do setor de saúde significa uma violência à história e às tradições dessa 
atividade liberal no Brasil. Da mesma forma, querer atribuir à livre prática as Medicina a 
responsabilidade pelos erros e pelo fracasso das ações básicas de saúde praticadas pelo Estado, ou 
ainda decorrentes do baixo nível da cobertura médica e hospital, é falsear a verdade ou desconhecer 
a realidade nacional. 
   Nada se deve ter contra a necessidade de se organizar, racionalizar, hierarquizar e regionalizar a 
proteção à saúde. 
   Somos entusiastas de um sistema único de saúde por parte do Estado, bem como consideramos 
inquestionável a função do Estado de disciplinar e fiscalizar as atividades de saúde. Excluir, todavia, 
a livre iniciativa, a medicina liberal a possibilidade do brasileiro de optar por atendimento particular, é 
inconcebível. 
   Ademais, à medida em que a estatização completa exige recursos públicos da ordem de 10% do 
PIB, a proposta se torna utópica e inexequível, vez que isto significa praticamente dobrar a atual 
carga tributária nacional. 
   Cumpre-nos lembrar que, dos atuais gastos com saúde no País, que correspondem a 3,7% do PIB, 
58% são aplicados pela livre iniciativa e apenas 42% representam a soma dos recursos federia, 
estaduais e municipais. 
   É, também inadmissível o arbítrio que se pretende conferir ao poder público, atreves do § 2º do Art. 
4º, que permite a desapropriação e expropriação. Pode-se até concordar com a desapropriação, 
desde que indenizada em moeda corrente. ”  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente no que diz respeito à atividade liberal. 
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   EMENDA:00024 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDAS  
Art. 4o.Dê-se a seguinte redação aos parágrafos:  
§ 1o. O setor privado nacional de prestação de serviços de saúde pode colaborar na cobertura 
assistencial à população, sob as condições estabelecidas em contrato de Direito Público, dando-se 
preferência ao sistema cooperativo de serviços médico-assistenciais.  
§ 2o. O Poder Público pode desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, necessários ao 
alcance dos objetivos da política nacional do setor.  
§ 3o. Fica proibida a exploração direta ou indireta por parte de empresas, pessoas e capitais de 
procedência estrangeira, dos serviços de ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO PAÍS. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente 
 
   
   EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda ao art. 8o do capítulo "da saúde" que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 8o. É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos para fins de transplante e 
de estudo científico, desde que autorizado, em vida, pelo doador, ou, após a morte, pela família." 
Justificativa: 
   Compreende-se a carência de disponibilidade de órgãos ou tecidos humanos tanto para 
transplante, como para estudos científicos. Compreende-se também que há pessoas cujo 
prolongamento de vida ou diminuição do sofrimento dependem dessa disponibilidade. 
   Estamos, contudo, vivendo em país em desenvolvimento, cuja taxa de analfabetismo atinge a taxas 
alarmantes de até 60%, onde as convicções religiosas estão profundamente arraigadas no meio do 
povo, onde a luta de milhões de brasileiros pela sobrevivência não nos autoriza a admitir que essas 
pessoas se dêem ao especial cuidado de organizar suas vidas a ponto de consignar o seu interesse 
ou não em doar órgãos. 
   A retirada de órgãos ou tecidos sem a autorização expressa por quem de direito, constitui-se em 
violência, dentro da violência vivencial a que está submetido o povo brasileiro que, mais uma vez, 
seria agredido por quem busca atingi-lo aproveitando-se do seu desconhecimento. 
Parecer:   
   Rejeitada por ser incompatível com os princípios do dispositivo do anteprojeto. 
 
   
  
  EMENDA:00087 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda substitutiva "Da Saúde" - Art. 8o. O art. 8o. passa a ter a seguinte redação:  
"É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos para fins de transplantes, desde 
que haja prévia manifestação de vontade exarada em vida, pelo "de cujos, ou de autorização de seus 
ascendentes ou descendentes diretos".  
"Parágrafo único. Nos casos previstos no "caput" do Artigo, a morte deverá ser atestada por junta 
médica composta de três facultativos." 
Justificativa: 
   Artigo visa a resguardar a vontade do indivíduo e evitar que seu corpo possa ser utilizado de forma 
inescrupulosa. 
   Quando a vontade do “de cujos” não tiver sido expressa em vida, somente aos seus descendentes 
e ascendentes caberá a decisão sobre a utilização de seus órgãos para fins de transplante. 
Parecer:   
   Rejeitado por contrariar o espírito do dispositivo. 
 
   
   EMENDA:00097 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 8o a seguinte redação:  
"Art. 8º. É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos para fim de transplante, 
na forma a ser definida em lei. 
Justificativa: 
   Visa a presente emenda garantir a realização de transplantes, entretanto, as condições, 
circunstâncias e a manifestação da vontade do doador ou de sua família para que tal ocorra, deverão 
ser disciplinadas em matéria devidamente detalhada e discutida com diversos segmentos da 
sociedade. 
Parecer:   
   Rejeitada por contrariar os princípios do dispositivo. 
 
   
   EMENDA:00139 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto da Saúde, Seguridade e Meio-Ambiente:  
"Art. A assistência à saúde será desenvolvida com observância do princípio da livre iniciativa. Caberá 
ao Poder Público a administração e o controle, nos termos da lei, da assistência hospitalar, que será 
integrada em sistema nacional." 
Justificativa: 
   Não podemos situar a Medicina como ilha dentro de um regime capitalista. 
   A assistência hospitalar é bem um exemplo disto. 
   Não há como prescindir da utilização dos hospitais privados a lastrear atividade médica. Mesmo 
porque a estatização seria hoje totalmente inviável, pelo custo muitas vezes maior da gerência do 
governo sobre a particular. 
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   Porém, para que a medicina tenha exercício condigno é mister que se lhe ofereça o mínimo 
compatível de eficiência para os hospitais, que hoje, no regime previdenciário (contos globais, 
internação improrrogável, taxas incompatíveis etc.), ou tem que fechar ou desservir. 
   A assinatura hospitalar inclui-se, pois, como item relevante, quando cuidamos de sistematizar e 
viabilizar a assistência médica nacional. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente no que se respeita à livre iniciativa. 
 
   
   EMENDA:00159 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos art. 8o e acrescente-se a seguir:  
"Art. É permitido às instituições autorizadas e conforme dispuser a lei e proceder ao  
transplante de órgãos e tecidos entre vivos maiores e capazes e a utilização, para fins  
terapêuticos e científicos, de tecidos, órgãos e partes de corpo, post mortem, sendo considerados 
doadores naturais todos aqueles que tenham sofrido morte acidental ou violenta, e os sujeitos, por 
força da lei, à necropsia, na ausência de manifestação expressa em contrário, em vida, constante nos 
documentos de identidade.  
§ 1o. Proceder-se-á, da mesma forma, nos demais casos, desde que não haja oposição da família.  
§ 2o. É expressamente proibida a comercialização de sangue, tecidos e órgãos  
humanos e propaganda comercial de medicamentos, formas de tratamento, fumo e bebidas 
alcoólicas.  
Art. É proibida a experimentação genética com seres humanos, bem como o congelamento de 
embriões humanos ou sua germinação "in vitro" artificialmente ou por aluguel do corpo de terceiros." 
Justificativa: 
   Hodiernamente, com os formidáveis avanços da ciência e da tecnologia médica, cada vez mais são 
indicados e utilizados os transplantes de órgãos e tecidos como única terapêutica viável para minorar 
o sofrimento e salvar vidas humanas. 
   Não obstante a ciência lograr êxito no combate à rejeição e surgirem novos conhecimento no 
campo da imunologia humana, de modo a garantirem o sucesso na terapêutica dos transplantes, a 
sociedade como um todo vê-se tolhida e impedida de ser beneficiada de maneira efetiva, pela 
legislação obsoleta e prenhe de preconceitos existentes para regular tais procedimentos. 
   Há filas imensas de criaturas mantidas vivas à custa de insuportáveis sofrimentos e de elevado 
custo financeiro, aguardando a disponibilidade de um órgão e na dependência da generosidade 
espontânea de pessoas lucidas, que venham a consentir na retirada de algum órgão do cadáver do 
familiar. 
   Idêntica dificuldade é encontrada na falsificação de medicamentos a partir de glândulas humanas, 
pela pica ou nenhuma disponibilidade destes órgãos. 
   A opinião pública, segundo os veículos de comunicação, está francamente favorável à facilitação 
legal dos transplantes, pela utilização de órgãos e partes do corpo post mortem, medida essa de 
elevado alcance social, humanitário e de premente necessidade sanitária. É inconcebível e 
desumano manter-se milhares de pessoas nas fimbrias da morte e no liminar do desespero, se há o 
tratamento adequado, resolutivo e relativamente fácil, a um custo financeiro e social infinitamente 
mais baixo. 
   A solução aqui trazida por esta proposta de norma constitucional visa proporcionar maior 
disponibilidade de órgãos e tecidos à terapêutica dos transplantes, por tornar doadores naturais todos 
aqueles que tenham falecido por causa violenta, já que a violência determinante do óbito ou a 
necropsia a que tenha de se submeter o corpo, por si só já alterou a sua integridade física, de 
maneira tal que a remoção de partes, para fins humanitários, far-se-á num corpo previamente 
mutilado. Esta alternativa, por um lado, busca proteger o direito do indivíduo que, por qualquer tipo de 
convicção, não queira ser disponente de órgãos post mortem, permitindo-lhe declarar-se 
previamente, em vida, como não doador de órgãos. 
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   A proibição do comércio de sangue e de órgãos é medida preventiva de abusos, resgatando-se o 
humanitarismo e o voluntariado da oblação, sem os quais poderíamos cair no descalabro do 
comercialismo e no jogo de interesses mesquinhos, onde as classes menos favorecidas são sempre 
as mais prejudicadas.  
   De resto, os reclamos da sociedade brasileira exigem uma solução urgente e humanitária para um 
sem-número de indivíduos condenados à morte ou a uma vida sobrevida precária, cuja única 
terapêutica exequível é o transplante. Nada mais necessário e justo, pois, que um preceito 
constitucional norteador de uma legislação especifica e que venha salvaguardar a proteção da saúde 
de grande parcela de nossa sociedade, assim como preservar os princípios éticos de tais 
procedimentos. 
   Finalmente, há que estabelecer na Constituição uma regra sobre experimentos genéticos com 
seres humanos e formas artificiais de germinação ou realizados através da comercialização do uso 
do corpo. O nível do conhecimento cientifico existente sobre estas matérias a ótica do povo brasileiro, 
bastante influenciado pela religiosidade cristã recomendam a condução de todos estes processos. De 
resto nossos urgentes problemas de saúde informam outras prioridades de pesquisa que não a 
engenharia genética humana. 
   Parecer:   
   Aprovada parcialmente, pois contem matéria objeto de legislação ordinária. 
 
  
   EMENDA:00197 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Adicione-se onde couber:  
"Art. A Política Nacional de Saúde rege-se pelos seguintes princípios:  
I - acesso universal, igualitário e gratuito à assistência à saúde, preventiva, curativa e de reabilitação, 
extensiva a toda a população;  
II - integração nas ações de assistência sanitária preventiva e curativa;  
III - caráter supletivo da iniciativa privada na assistência à saúde;  
IV - progressiva estatização dos serviços de assistência à saúde." 
Justificativa: 
   Consideramos imprescindível a fixação, no texto constitucional, de princípios gerais e duradouros 
que rejam uma política nacional de saúde. 
   Estes princípios gerais, que garante o acesso universal, igualitário e gratuito, que assegura a 
integração da assistência preventiva e curativa, e que estabelece o caráter supletivo do setor privado 
e a sua progressiva estatização – são, hoje, princípios largamente aceitos entre todos aqueles que 
formam o setor de saúde pública no País. 
Parecer:   
   Prejudicada por já estar parcialmente contemplada no anteprojeto. 
 
  
   EMENDA:00205 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   "Art. 8o. Só será permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos, para fins de 
transplante, quando houver disposição em vida do "de cujus", ou de pais ou consorte." 
Justificativa: 
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Dentro dos caracteres que moldam nossa sociedade, o corpo, mesmo sem vida, tem o espeito dos 
vivos e a inviolabilidade garantida por tradições seculares, até mesmo quando enterrado (profanação 
de túmulo). 
Assim, sem clara manifestação do "de cujus", a remoção de órgãos seria uma violação dos 
sentimentos da nossa sociedade como um todo e da família e entes queridos, em particular. 
Parecer:   
   Rejeitada por contrariar a intenção do dispositivo. 
 
   
   EMENDA:00263 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o do artigo 4o do anteprojeto da Subcomissão, substituindo-se pelo seguinte 
artigo, renumerando os demais que o seguem:  
"Art. 5o. É vedada a participação, direta ou indireta, de empresas, pessoas e capitais de procedência 
estrangeira nas organizações de serviços de assistência à saúde.  
Parágrafo único. É vedada a criação, organização ou manutenção de faculdades de Medicina pelas 
mesmas empresas e pessoas." 
Justificativa: 
   Dentro dos caracteres quem moldam nossa sociedade, o corpo, mesmo sem vida, tem o respeito 
dos vivos e a inviolabilidade garantida por tradições seculares, até mesmo quando enterrado 
(profanação de túmulo).  
   Assim, sem clara manifestação do “de cujus”, a remoção de órgãos seria uma violação dos 
sentimentos da nossa sociedade como um todo, e da família e entes queridos, em particular. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00280 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO MOREIRA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Art. 4° § 2º - passa a ter a seguinte redação:  
"O Poder Público pode intervir, desapropriar ou expropriar os serviços de natureza privada, nos 
termos da lei, por constatação de grave irregularidade." 
Justificativa: 
   Senhor relator, em seu parecer, no artigo 4º §1º, há a constatação de necessidade do setor privado 
para colaborar na cobertura assistencial à população. Se existe o Setor privado, ele deve ser 
respeitado como tal e o direito à propriedade deverá ser preservado. 
   Concordamos com a possibilidade de intervenção, desapropriação ou expropriação, mas desde que 
seja constatada irregularidade grave, para que nos termos da lei se tome as medidas cabíveis. 
 
   
   EMENDA:00296 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Suprimir o § 1o. do art. 4o. que trata do mesmo tema das Disposições Transitórias e serem 
acrescidas ao anteprojeto."  
I - As instituições sem fins lucrativos poderão ser chamadas a colaborar na cobertura  
assistencial à população sob as condições estabelecidas em contrato de Direito Público. A lei 
complementar definirá os parâmetros para que uma entidade sem fins lucrativos possa ser 
enquadrada neste item.  
II - Fica vedada a transferência dos recursos públicos para investimento e custeio às instituições 
privadas com fins lucrativos na assistência à saúde. A compra transitória de serviços a estas 
instituições se dará mediante contrato de direito público.  
III - Dentro de 10 (dez) anos ficará vedada a transferência, sob qualquer título, de recursos públicos 
às instituições com fins lucrativos na assistência à saúde." 
Justificativa: 
    Estas disposições transitórias visam: 

1) – Garantir que se caminhe de forma segura na direção da estatização progressiva do setor, 
reivindicações dos mais amplos segmentos dos trabalhadores em geral e dos setores sociais 
ligados à assistência à saúde no Brasil. Foi orientação traçada na 8ª Conferência Nacional de 
Saúde. 

2) – Possibilitar uma articulação preferencial do Sistema Único de Saúde, público, com o setor 
privado sem fins lucrativos. É claro que uma legislação ordinária posterior terá que precisar 
quais atributos mínimos uma instituição deverá ter para se enquadrar nesse tratamento 
preferencial. Desta forma poderíamos excluir instituições que escudadas pelo rótulo de 
beneficentes ou filantrópicas têm na verdade um comportamento mercantilista. 

3) – Impedir que continue o repasse de verbas públicas para entidades que de forma mercantilista 
durante décadas desvirtuaram totalmente o sistema de atenção à saúde no Brasil, acumulando 
fortunas, desviando lucros para outros setores da economia, distorcendo a demanda, levando 
ao caos a atenção à saúde no país. 

4) – Essas instituições para continuarem existindo, terão que se subordinarem às normas técnicas 
e éticas emanadas do Sistema Único de Saúde, porém sem a ‘muleta’ das verbas públicas. 

5) – Ao argumento da inviabilidade dessas providências pelos que as chamam de utópicas (vejam 
bem, utópicas: desejáveis, ideais mais irrealizáveis...), afirmamos que se pensarmos dentro do 
conjunto das propostas da Reforma Sanitária, elas são plenamente realizáveis. Estão elas no 
contexto de providências do tipo: 

    - controle popular sobre o sistema; 
    - unificação e descentralização do Sistema Único de Saúde; 
    - aumento das verbas públicas para o setor de saúde; 
    - investimento público no setor de recursos humanos e insumos; 
    - novo instrumental jurídico baseado na nova Constituição e numa nova legislação ordinária para o 
setor. 
Parecer:   
   Rejeitado por não ser exequível no atual regime econômico do país. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

 EMENDA:00078 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   "É vedada a exploração direta ou indireta, por parte de empresa, pessoas e capitais de procedência 
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estrangeira, dos serviços de assistência à saúde existentes no País."  
Sem prejuízo da ação estatal nesse sentido, a assistência à saúde brasileira somente poderá ser 
prestada através de serviços organizados de forma autônomas ou associativa, vedada, na última 
hipótese, a exploração mercantil ou a especulação com intuito de lucro." 
Justificativa: 
   O que justifica o encaminhamento de nossa proposta à área da saúde, está fundamentando no 
texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
   “O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre a adesão, na sociedade 
de pessoal e não de capital, permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir 
os excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos 
colonialistas através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já existe de 
cooperativismo de trabalho – representado pelas 150 UNIMED’s que existem no Brasil, congregando 
cerca de 40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de usuários – ter 
uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela medicina com ânimo 
de lucros”...  
Parecer:   
   Emenda acolhida parcialmente, uma vez que as pessoas de origem estrangeira podem, 
eventualmente, colaborar com o Sistema Único na prestação de serviços de saúde. As entidades sem 
fins lucrativos têm preferência e tratamento especial para colaborarem na cobertura assistencial à 
população, uma vez que é inviável coibir o lucro no contexto econômico do País. 
 
   
   EMENDA:00120 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda ao caput do art. 9º do anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio 
Ambiente.  
Art. 9o - É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos para fins de  
transplante e de estudo científico, desde que autorizado, em vida, pelo doador, ou após a morte, pela 
família. 
Justificativa: 
   Compreende-se a carência de disponibilidade de órgãos ou tecidos humanos tanto para 
transplante, como para estudos científicos. Compreende-se também que há pessoas cujo 
prolongamento da vida ou diminuição do sofrimento dependem dessa disponibilidade. 
   Estamos, contudo, vivendo em país em desenvolvimento, cuja taxa de analfabetismo atinge a taxas 
alarmantes de até 60%, onde as convicções religiosas estão profundamente arraigadas no meio do 
povo, onde a luta de milhões de brasileiros pela sobrevivência não nos autoriza a admitir que essas 
pessoas se dêem ao especial cuidado ou não em doar órgãos. 
   A retirada de órgãos ou tecidos sem a autorização expressa por quem de direito, constitui-se em 
uma violência, dentro da violência vivencial a que está submetido o povo brasileiro que, mais uma 
vez, seria agredido por quem busca atingi-lo aproveitando-se do seu desconhecimento. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acolhida no mérito, especificando-se a possibilidade de pesquisas no artigo 
em pauta. 
 
   
   EMENDA:00132 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se o artigo 9o. do capítulo da saúde do presente anteprojeto, suprimindo-se os seus 
parágrafos e acrescentando-se no lugar destes, os incisos I, II e III e os parágrafos 1o. e 2o., os quais 
receberão a seguinte redação:  
Art. 9o. - A remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos será permitida para transplante 
quando:  
I - O "de cujus" em vida tenha se manifestado a favor.  
II - Os familiares deste não se opuserem a tal decisão.  
III - A remoção dos órgãos e tecidos, somente se dará após constatação da morte, observados os 
critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.  
§ 1o. - É permitida a doação espontânea de órgãos por doadores vivos, maiores e capazes, cuja 
retirada não implique em prejuízo à saúde.  
§ 2o. - A Lei regulará o uso e a doação de órgãos e tecidos humanos a bem da preservação da 
saúde, vedada, em qualquer caso, sua comercialização. 
Justificativa: 
   Sr. Presidente desta douta comissão, esta emenda visa assegurar a saúde, postulados básicos do 
Conselhos Federal de Medicina, que estabelece as regrar para referida matéria. 
Parecer:   
   Emenda prejudicada, pois o substitutivo prevê legislação ordinária para facilidades de transplantes 
de órgãos e tecidos humanos. 
 
   
   EMENDA:00229 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 4o. do anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio ambiente a 
seguinte redação:  
Art. 4o. - As ações de saúde tem caráter de serviço público, cabendo ao Estado sua normatização, 
execução e controle.  
§ 1o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode colaborar na cobertura assistencial à 
população, articulado com a rede do Sistema Único de Saúde, sob o caráter de serviço público 
concedido.  
§ 2o. - O Poder Público pode intervir ou desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, por 
interesse social, necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor e a bem do 
interesse da coletividade; em caso de desapropriação será devida justa indenização:  
§ 3o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira dos serviços de assistência à saúde no país. 
Justificativa: 
   A caracterização das ações de saúde como serviço público se apresenta como conceituação mais 
justa, além de se constituir em conceito claro e estabelecido no Direito Público.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A redação do substitutivo contém termos que consideramos mais 
adequados. O objetivo da emenda é contemplado parcialmente no referido texto. 
 
   
   EMENDA:00245 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se na parte relativa à Saúde e Seguridade:  
Art. 4o. ........................................  
§ 3o. Fica proibida a exploração direta ou indireta por parte de Empresas de Capital de procedência 
estrangeira, dos Serviços de Assistência à Saúde no País, acrescente-se a isso o seguinte:  
Ficam ressalvados os direitos das empresas que embora com participações societárias de capital 
estrangeiro, tenham sede no Brasil e que na data da promulgação da Constituinte, já desenvolvam no 
País as atividades ora regulamentadas. 
Justificativa: 
   Esta emenda visa acima de tudo, resguardar o direito adquirido e a reciprocidade de 
comportamento entre os diferentes Países. 
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda contraria frontalmente o espírito do artigo em questão. 
 
    EMENDA:00314 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, no anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, o 
seguinte dispositivo:  
Art. É vedada a exploração direta ou indireta, por parte de empresas, pessoas e capitais de 
procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde existentes no País.  
Parágrafo único. Sem prejuízo da ação estatal nesse sentido, a assistência à saúde brasileira 
somente poderá ser prestada através de serviços organizados de forma autônoma ou associativa, 
vedada, na última hipótese, a exploração mercantil ou a especulação com intuito de lucro. 
Justificativa: 
   Acolhendo sugestão recebida da UNIMED, através da OCB – Organização das Cooperativas 
Brasileiras, apresentamos essa Emenda, justificando-a com um excerto da palestra proferida pelo 
Presidente da UNIMED DO BRASIL, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente: 
   “O Cooperativismo, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de pessoal 
e não de capital, permite que sejam criados instrumentos que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/empresa e, ai mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos 
colonialistas, através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
  Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já existe de cooperativismo 
de trabalho – representado pelas 150 UNIMED’s que existem no Brasil, congregando cerca de 40.000 
profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de usuários – ter uma opção para 
aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela medicina com ânimo de lucros” 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda apresentada foi acolhida em parte no Projeto. 
 
   
   EMENDA:00344 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao texto do anteprojeto o seguinte dispositivo:  
"Art. É vedada a exploração, direta ou indireta, por empresas, pessoas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde". 
Justificativa: 
   O mercantilismo avassalador das multinacionais vem tendo acentuado atuação nos setores 
médicos e de assistência à saúde, com ampla cobertura publicitária através dos órgãos de 
comunicação social. 
   Além da ação do Estado no campo da saúde e das entidades nacionais, destaque-se a efetiva 
participação do sistema cooperativista, como a UNIMED do Brasil com 150 unidades no território 
nacional congregando 40 mil profissionais na área da saúde e que atendem em torno de 7 milhões de 
usuários, segundo uma conceituação de Medicina sem ânimo de lucratividade, o que se concilia com 
o quadro social brasileiro de extrema pobreza. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Considera-se que pessoas de procedência estrangeira poderão 
eventualmente colaborar na prestação de serviços de assistência à saúde, vedando-se a exploração 
dos mesmos por empresas e capitais de origem estrangeira. 
 
   
   EMENDA:00367 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 3o. do artigo 4o. do capítulo da Saúde a seguinte redação:  
Art. 4o. ....................................  
- 3o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no país, como assegurada a reserva de mercado à 
indústria brasileira, para laboratório e a insumos básicos à indústria farmacêutica. 
Justificativa: 
   Sr. Presidente, a finalidade desta, é assegurar a reserva de mercado para os produtos oriundos da 
indústria brasileira, destinados aos laboratórios, a indústria de insumos básicos e a indústria 
farmacêutica. Com esta atitude, o que se está querendo proteger, é a indústria brasileira, que já se 
encontra bastante exposta a competição estrangeira. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Esta Emenda traz considerável contribuição ao público de produção de fósforos essenciais no país. 
 
   
   EMENDA:00369 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Art. 4o. .......................... 
Parágrafo único - Fica vedada a transferência de recursos públicos para investimento e custeio às 
instituições privadas com fins lucrativos na Assistência à Saúde. 
Justificativa: 
   Considerando a responsabilidade do Estado em assegurar a Saúde com o direito de todos e que 
em recursos atribuídos para a Saúde devem ser otimizados, fica vedada a transferência de recursos 
públicos para investimento e custeio às instituições privadas com fins lucrativos na Assistência à 
Saúde. 
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   Proponho a substituição dos §1º e 2º do Art. 4º proposto pela Subcomissão por um Parágrafo Único 
na forma da redação proposta, a fim de que tenhamos maios concentração de recursos na 
Assistência estatal de Saúde, que deve ser eficiente, efetiva, correspondendo às necessidades e 
carências da população. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acolhida no mérito, vedando-se a transferência de recursos públicos para 
despesas de capital das instituições privadas de saúde, com fins lucrativos. 
 
  
   EMENDA:00626 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 4o. e parágrafos e acrescenta um parágrafo único ao artigo 6o. do 
anteprojeto da Subcomissão da Saúde e meio Ambiente:  
Art. 4o. - As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado sua normatização, 
execução e controle.  
§ 1o. - O Poder Público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, 
necessárias ao alcance dos objetivos da política nacional do setor.  
§ 2o. - O pagamento das indenizações far-se-á com 50% em títulos da Dívida Pública e 50% em 
dinheiro.  
§ 3o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
§ 4o. - considerava-se empresa e capital nacional para os efeitos deste artigo:  
a) empresa nacional aquela que é constituída, exclusivamente, por brasileiros.  
b) capital, aquelas cujas ações nominais de propriedade de brasileiros.  
Art. 6o. ....................................  
Parágrafo único - É proibido o repasse de verbas públicas para serviços privados de saúde, inclusive 
mediante empréstimos públicos, isenções fiscais, celebração de convênios ou contratos de prestação 
de serviços com órgãos ou entidades da  
administração direta ou indireta, concessão de auxílios ou subvenções ou abatimentos nas rendas 
para efeito tributário. 
Justificativa: 
   Há uma concepção privatizadora no Brasil que esbarra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. 
Ninguém nega que em País capitalista a empresa privada tenha liberdade de agir, nos limites que a 
própria lei estabelece. E os limites estabelecidos pela lei são permanentes burlados por empresários 
avaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesmo em países considerados esteios e paladinos da livre 
empresa, como os Estados Unidos, onde a livre concorrência encontrou enormes barreiras com o 
desenvolvimento do capitalismo que induzia empresas mais poderosas a formarem trustes e 
estabelecerem monopólios que destruíam o próprio princípio da livre empresa. As leis antitrustes 
foram tentavas de vários governos, inclusive de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos para 
evitar o desvirtuamento do regime. 
   Uma outra questão vinculada a iniciativa privada e que tumultua despropositada e profundamente a 
realidade social de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado um verdadeiro 
apadrinhamento das empresas, nelas investindo recursos do povo, a elas concedendo isenções de 
impostos, favorecendo-as com juris e energia subsidiados e a construção de toda a infraestrutura 
necessária ao funcionamento das empresas. Reclama-se do Estado pelas suas deficiências, cobra-se 
do Estado atendimento rápido das reivindicações empresariais e protesta-se contra o Estado quando 
pretende interferir no mecanismo dos preços ao consumidor, este, em última análise, o responsável 
pela injeção de meios e recursos para atender as empresas. 
   Mas, se dentro da lógica capitalista, a livre empresa deve subsistir, existem setores, porém, que 
não podem, em nenhuma hipótese, ser objeto de especulação e de negócio. A Educação e a Saúde, 
por exemplo, não podem, não devem, nem se concebe possam ser objeto de negócios. Ganhar 
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dinheiro a custa da saúde e da educação do povo é um crime intolerável e uma aberração 
inconcebível, em um País que pretende desenvolver-se cultural e economicamente. 
   Nossa sugestão constitucional, porém, para não ser inquinada de radicalismo e possa ser 
examinada com isenção até mesmo pelos eternos defensores dos detentores do poder econômico, 
procura apenas, estabelecer limites a situação penosa e abastardora em que vive a educação e a 
saúde do povo. 
   Não extingue, de vez por todas, como deveria, a ação dos colégios e hospitais particulares procura, 
porém, estabelecer limitação a sua ação, permitindo os seus funcionamentos para atender aos filhos 
dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado, obriga o Estado a oferecer, 
gratuitamente, para os demais as vagas necessárias em escolas públicas e internamento pleno nos 
hospitais do Estado. 
   Coíbe, e nada mais justo que isto, que os colégios e hospitais particulares engordem a custa dos 
recursos públicos, ou se beneficiem com desvios das verbas orçamentarias, que deveriam ser 
aplicadas na construção de novos e eficientes hospitais e novas escolas no melhor nível de ensino, e, 
no entanto, são canalizadas para enriquecer os proprietários destas “indústrias”. 
   De nada adianta aumentar i percentual orçamentário para a educação e saúde, se estes recursos 
são canalizados para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é que nada adiantou 
aumentar o percentual para a educação no Orçamento da República de 4% para 13% se esses 
recursos têm servido apenas, para melhorar a vida e enriquecer os donos de hospitais e colégios. 
   Se tudo continuar, como está previsto na atual constituição o ensino continuará um privilégio de 
alguns e a saúde uma vã esperança. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Foram acolhidas a publicação de capital estrangeiro na exploração de 
serviços de saúde e o repasse de verbas públicas para financiamento de investimentos do setor 
privado com fins lucrativos. 
 
   
   EMENDA:00635 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente  
Suprimir o art. 9o e seu § 1o, passando o § 2o a ser o "caput" do art. 9o e o § 3o o seu parágrafo 
único, que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 9º. - É permitida a doação espontânea de órgãos por doadores vivos, maiores e capazes, cuja 
retirada não implique em prejuízo à saúde.  
Parágrafo único - É proibido qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos. 
Justificativa: 
   Questão que deve ser detalhada na legislação ordinária de forma a resguardar, com mais detalhes 
principalmente, a vida e saúde de segmentos mais pobres da população. 
   Preservamos os parágrafos 2º e 3º que são dispositivos mínimos para coibir o comércio e a 
utilização de menores e incapazes neste tipo de prática. 
 Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O assunto de remoção de órgãos e tecidos humanos para fins de 
transplante foi considerado tema de lei ordinária.  
Foi acolhida a parte da emenda que proíbe a comercialização de órgãos e tecidos humanos. 
 
   
   EMENDA:00670 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Texto:  
É vedada a exploração direta ou indireta, por parte de empresas, pessoas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde existentes no País.  
Sem prejuízo da ação estatal nesse sentido, a assistência à saúde brasileira somente poderá ser 
prestada através de serviços organizados de forma autônoma ou associativa, vedada, na última 
hipótese, a exploração mercantil ou a especulação com intuito de lucro." 
Justificativa: 
   O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado 
no texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
   “O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e não de capital, permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos 
colonialistas, através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já existe de 
cooperativismo de trabalho – representado pelas 150 UNIMED’s que existe no Brasil, congregando 
cerca de 40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de usuários – ter 
uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela medicina com ânimo 
de lucros.” 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. É vedada a exploração de serviços de saúde por parte de empresas e 
capitais de procedência estrangeira, considerando-se que as pessoas de tal procedência 
eventualmente, poderão colaborar na prestação de serviços de saúde. A nível nacional, não se pode 
desconhecer a realidade econômica da liberdade de organização empresarial no País. 
 
   
   EMENDA:00671 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Texto:  
"É vedada a exploração direta ou indireta, por parte de empresas, pessoas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde existente no País.  
Sem prejuízo da ação estatal nesse sentido, a assistência à saúde brasileira somente poderá ser 
prestada através de serviços organizados de forma autônoma ou associativa, vedada, na última 
hipótese, a exploração mercantil ou a especulação com intuito de lucro". 
Justificativa: 
      O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado 
no texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
   “O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e não de capital, permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos 
colonialistas, através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já existe de 
cooperativismo de trabalho – representado pelas 150 UNIMED’s que existe no Brasil, congregando 
cerca de 40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de usuários – ter 
uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela medicina com ânimo 
de lucros.” 
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Parecer:   
   Rejeitada. A emenda proposta limita excessivamente a iniciativa privada ainda necessária para 
complementar a ação do Poder Público e Saúde. 
 
   
   EMENDA:00767 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 9º. do Anteprojeto da Subcomissão VII-B a seguinte redação:  
Art. 9º. - É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos para fim de transplante, 
na forma a ser definida em lei. 
Justificativa: 
   Visa a presente emenda garantir a realização de transplantes, entretanto, as condições 
circunstâncias e a manifestação da vontade do doador ou de sua família para que tal ocorra deverão 
ser disciplinadas em matéria devidamente detalhada e discutida com diversos segmentos da 
sociedade. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A emenda foi contemplada, em parte, no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:01060 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Art. 9o. Passa a ter a seguinte redação:  
A permissão para remoção de órgãos e tecidos humanos, par fins de transplante, será regulada  
em lei.  
Os §§ 1º, 2º e 3º, suprima-se. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   
   EMENDA:01080 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   "É vedada a exploração direta ou indireta, por parte do empresas, pessoas e capitais de 
procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde existentes no País.  
Sem prejuízo da ação estatal nesse sentido, a assistência à saúde brasileira somente poderá ser 
prestada através de serviços organizados de forma autônoma ou associativa, vedada, na última 
hipótese, a exploração mercantil ou a especulação com intuito de lucro". 
Justificativa: 
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   O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado 
no texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
   “O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e não de capital, permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos 
colonialistas, através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já existe de 
cooperativismo de trabalho – representado pelas 150 UNIMED’s que existe no Brasil, congregando 
cerca de 40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de usuários – ter 
uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela medicina com ânimo 
de lucros.” 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda foi aprovada parcialmente no seu mérito. 
 
   
   EMENDA:01087 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do § 3o. do artigo 4o. do anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade 
e Meio Ambiente, pela seguinte:  
"Art. 4o. - ................................  
§ 3o. - A exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência estrangeira, 
dos serviços de assistência à saúde no país fica sujeita a rigoroso controle e fiscalização nacional". 
Justificativa: 
   O dispositivo sob enfoque, ao estabelecer a proibição direta ou indireta de exploração dos serviços 
de assistência à saúde no País, por parte de empresas estrangeiras, me parece que não se 
harmoniza com a nossa realidade, nessa área, já que não dispomos ainda, a nível nacional, de 
recursos suficientes para responder positivamente nos anseios de todo nosso povo. 
   E é por isso que lamentavelmente ainda presenciamos, especialmente nas funções mais distantes 
da pátria, perdas de vidas preciosas por absoluta falta de assistência à saúde. 
   Sendo assim, data vênia, não podemos nos dar ao luxo de refutarmos essa participação estrangeira 
no processo de assistência à saúde nacional. 
   O que devemos fazer, a meu sentir, é sujeitar essa participação a rigoroso controle e fiscalização 
por parte do governo brasileiro. 
   Por essas razões é que formulo a presente emenda, na intenção de, com ela, contribuir de alguma 
forma para o bem-estar de nossa gente. 
 Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda proposta não representa aperfeiçoamento do texto constitucional. 
 
   
   EMENDA:01165 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Nos termos do art. 18 do Regulamento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, submeto a 
essa Comissão a seguinte emenda.  
O art. 4o. e o seu § 1o. do anteprojeto da Subcomissão de Saúde, passam a vigorar com a seguinte 
redação:  
"Art. 4o. As ações de saúde são funções de natureza pública, competindo ao Estado sua 
normatização, execução e controle.  
§ 1o. Sem prejuízo da competência estatal, a assistência à saúde à população, poderá ser prestada 
pelo setor privado, tendo preferência e tratamento especial as sociedades sem fins lucrativos." 
Justificativa: 
   A modificação proposta no “caput” do art. 4º, visa modificar o termo “cabendo” por “competindo”, 
parecendo-nos que a circunstância é de competência do Poder Público, por não ser exclusiva, em 
função das iniciativas privadas existentes na assistência à saúde da população. 
   Parece-nos, inclusive, que o termo proposto se esteia dentro da melhor terminologia constitucional, 
que concede competência ao Poder Público, de interpretação ordinária infraconstitucional. 
   Quanto à iniciativa do setor privado, a característica liberal da nossa economia, que prevalece em 
todos os setores da ordem econômica e social, não permite que se aceite a redação original da 
Subcomissão, que relega a iniciativa privada a simples “colaboração”. 
   E claro que a característica da prestação de serviços assistenciais à saúde da população, exige 
pesquisa, criatividade e elaboração de planos que bem utilizem os recursos dispostos nesse setor. A 
restrição de atividade privada no que tange a essas prerrogativas, incidirá fatalmente sobre os 
avanços científicos e sobre o padrão assistencial, que tenderá a cair. 
   Enfim, a estatização setorial - enquanto o resto da economia permanece liberal – prejudica, no 
caso, o prestador e o tomador de serviço, o que constitui um retrocesso inconcebível, no quadro atual 
que estamos atravessando. 
   O que deve ser assegurado à população é o pleno acesso as ações de saúde do Estado, o que não 
significa a vedação aos recursos da iniciativa privada, que os usuários devem dispor supletivamente. 
Parecer:   
   Rejeitada. A definição de Sistema Único de Saúde exige a conceituação de ações de saúde como 
funções de natureza pública para sua operacionalização. A atuação do setor privado não é 
restringida, mas subordinada aos preceitos éticos e técnicos  
determinados pela Lei e norteada conforme os princípios da política nacional de saúde. 
 
   
   EMENDA:01266 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 9º do Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da Saúde Seguridade e Meio 
Ambiente, com a seguinte redação:  
"Art. 9o. - A lei disporá sobre o transplante de órgãos e o uso de cadáveres humanos.  
§ 1o. - A autorização para doação de órgãos e tecidos de cadáveres se fará por manifestação 
expressa em vida do doador ou por parente em primeiro grau após a morte.  
§ 2o. - É permitida a doação espontânea de órgãos por doadores vivos, maiores e capazes, cuja 
retirada não implique em prejuízo à saúde.  
§ 3o. - É vedado o comércio de órgãos, tecidos e sangue humanos." 
Justificativa: 
   A passagem da propriedade do “de cujus” para o Estado não leva em conta os costumes e 
tradições do nosso povo, além de tal prática ser de difícil controle na limitação de atos ilícitos. 
   O conceito de morte para efeito de remoção de órgãos e tecidos não pode ser distinto do conceito 
de morte para qualquer outra destinação do cadáver. Cabe a toda sociedade cientifica, não só do 
Conselho Federal de Medicina estabelecer os critérios de morte cujo conceito é mutável de acordo 
com os avanços do conhecimento. 
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Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Parte da emenda foi contemplada no substitutivo do relator, principalmente 
no caput e no § 3o. 
 
   
   EMENDA:01272 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar ao Art. 4o, o parágrafo 4o, do Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, com a seguinte redação:  
§ 4o. - É vedada a transferência de recursos públicos para investimento no setor privado de 
assistência à saúde. 
Justificativa: 
   Para garantir que o Estado cumpra o disposto no art. 1º é necessário que os recursos públicos se 
destinem a ampliação e melhoria da rede pública de assistência à saúde. 
Parecer:   
   Aprovada. A emenda foi contemplada no seu conteúdo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se na parte relativa à Saúde e Seguridade, no art. 49, no seu parágrafo 4o: ....  
..................................................  
§ 4o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta por parte de Empresas de Capital de procedência 
estrangeira, dos Serviços de Assistência à Saúde no País, acrescenta-se a isso o seguinte:  
Ficam ressalvados os direitos das empresas que embora com participação societárias de capital 
estrangeiro, tenham sede no Brasil e que na data da promulgação da Constituinte, já desenvolvam no 
País as atividades ora regulamentadas. 
Justificativa: 
   Esta emenda visa acima de tudo, resguardar o direito adquirido e a reciprocidade de 
comportamento entre os diferentes Países. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda não foi acolhida, pois o que se pretende é a participação de capital estrangeiro, como 
empresa, de serviços de assistência à saúde no País. A saúde é um patrimônio da nação brasileira e 
não deve servir como mercadoria sujeita inclusive à ambição de capitais alienígenas. 
   
   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o do artigo 49 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 49 - É assegurada, na área de saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços privados, na forma da lei e de acordo com os princípios da política nacional de saúde.  
§ 3o. - O Poder Público poderá intervir nos serviços de assistência médica de natureza privada 
necessários ao alcance dos objetivos da política nacional de saúde, bem como desapropriá-los. 
Justificativa: 
   É preciso definir com clareza o poder de intervenção do Estado nas atividades privadas relativas à 
saúde. A expressão “serviço de saúde” não possui o condão de evitar erros de interpretação do 
dispositivo, levando, consequentemente, a uma aplicação errônea do preceito. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A preferência pelo termo "serviços de saúde" é preferível à "assistência médica", pois é mais 
abrangente, incluindo serviços odontológicos, psicológicos, etc... 
   
   EMENDA:00067 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Ao art. 49  
§ 3o do Substitutivo  
Acrescente-se "in fine" a expressão: "... mediante indenização prévia em dinheiro.""  
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A forma como deve se dar a indenização depende de diretriz geral sobre o relacionamento do Estado 
com a iniciativa privada. Desta forma, não achamos por bem colocar a maneira como se dará a 
indenização, no texto deste substitutivo. 
   
   EMENDA:00089 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo 1o do art. 49 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 
   Fere, o parágrafo aludido, um princípio econômico básico de uma sociedade pluralista e 
democrático que se assenta na livre iniciativa, e, em decorrência o livre acesso aos recursos 
financeiros disponíveis, necessários a viabilização de qualquer empreendimento no bojo do sistema 
produtivo, desde que qualquer tomador satisfaça as exigências de garantias usuais na atividade 
econômica. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda não foi acolhida pois os recursos públicos para investimento já são tão escassos que 
devem ser orientados exclusivamente para o setor público ou o privado sem fins lucrativos. 
   
   EMENDA:00105 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o do Art. 49 do Substitutivo. 
Justificativa: 
   Dada a reconhecida e notória precariedade dos serviços de assistência à saúde pública no País, 
como a insuficiência de postos de saúde e ambulatórios necessários ao atendimento da população, 
notadamente a mais carente, número de leitos em hospitais, a escassez de recursos da Previdência 
e, por outro lado, quando sabemos que no País existem milhões de pessoas portadoras da doença 
de chagas, com esquistossomose, malária, febre amarela e outras, é inconcebível que se venha a 
propor seja vedada a participação direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira nesse vital setor. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O dispositivo não despreza a ajuda estrangeira para saúde, mas sim a exploração de serviços de 
saúde na forma de empresas e capitais. Estes têm por finalidade o lucro, sobre uma atividade onde o 
mesmo é condenável, principalmente quando poderá ser remetido ao exterior. 
   
   EMENDA:00120 PREJUDICADA 
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:  
- Acrescente-se a expressão "... ou extração ..." após a palavra "remoção" no artigo 55 e a expressão 
"células, líquidos e substância" após a palavra "tecidos" no mesmo artigo.  
- Acrescente-se a expressão "células, líquidos e substância" após "tecidos" no parágrafo  
único do artigo 55. 
Justificativa: 
   A proposta é mais abrangente do que a redação do anteprojeto e permite melhor responder seus 
propósitos. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
Consideramos que a palavra tecidos já é suficiente para incluir células, líquidos e substâncias, pois o 
sangue é um tecido que contém aqueles elementos. A finalidade da emenda estaria assim 
contemplada. 
 
   
  EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Acrescente-se a expressão "respeitado o parágrafo anterior" no § 2º do artigo 49, após a 
expressão "contrato de direito Público". 
Justificativa: 
   Sem o acréscimo, poderia ser interpretado o parágrafo segundo como negação do parágrafo 
primeiro. A vinculação é necessária para obter-se coerência entre os dois dispositivos. 
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Parecer:   
   Rejeitada.  
O investimento referido no parágrafo 1o é compreendido na sua acepção correta, isto é, de 
investimento de capital. Não vemos, pois, contradição com o parágrafo 2o. que permite ao setor 
privado atuação complementar ao setor público na prestação de serviços de saúde, sob condições de 
direito público e, logo, remuneradas, também, apenas pela sua prestação de serviços. Não há, no 
caso, destinação de recursos públicos  
para investimento. 
 
     EMENDA:00181 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Suprimir a expressão"...de assistência" do § 4º do artigo 49. 
Justificativa: 
   A supressão da expressão torna mais abrangente a restrição e seu objetivo é melhor atingido. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda estenderia por demais a proibição dos investimentos de capital estrangeiro no setor saúde, 
criando uma situação insustentável no nosso atual estágio de conhecimento científico e tecnológico. 
 
     EMENDA:00214 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Elimina-se o § 3o. e renumere-se o § 4o, do art. 49. 
Justificativa: 
   Entendemos que tanto as Intervenções como as Desapropriações constituem Capítulos pertinentes 
à COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II 
   Compete, única e exclusivamente, ao Presidente da República, decretar a intervenção e 
desapropriação federal nos serviços de saúde de natureza pública e ou privada, desde que 
submetida à apreciação do Congresso Nacional. 
   A nomeação do Interventor deverá corresponder a indicação do Ministério afeto à tomada de 
decisão, sendo vedada aos escalões subalternos a responsabilidade conferida neste parágrafo. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A supressão pretendida no parágrafo 3o do artigo 49, retira do Sistema Único de Saúde o seu poder 
disciplinador, propiciando o surgimento de vários sistemas paralelos, solapando, "ipso facto", a 
Política Nacional de Saúde. Ademais, o dispositivo permite coibir-se os abusos e as fraudes. 
 
  EMENDA:00253 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 49, do Substitutivo, a seguinte redação:  
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Artigo 49 - É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços privados, na forma da lei.  
§ 1o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma complementar na 
assistência à saúde da população;  
§ 3o. - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada integrados no 
Sistema Único, bem como desapropriá-los, nos termos da lei.  
§ 4o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais estrangeiros, 
dos serviços de assistência à saúde no País. 
Justificativa: 
   As supressões e acréscimos feitos objetivam tão somente melhor redação do texto constitucional. 
No caput, a expressão eliminada o foi por obviedade. No § 2º, a parte final retirada é tipicamente de 
lei ordinária. No § 3º, pretendeu-se apenas dar mais clareza ao texto. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
No mérito, o conteúdo do artigo 49 contempla a emenda, exceto no que tange ao § 2º. quando a 
emenda suprime "sob as condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e 
tratamento especial as entidades sem fins lucrativos", que é a essência do parágrafo. 
 
     EMENDA:00268 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   O § 3o do art. 49 terá a seguinte redação:  
Art. 49. ....................................  
§ 3o. A lei regulamentará os casos de intervenção do Poder Público nos serviços de saúde de 
natureza privada, bem como as hipóteses e critérios de desapropriação dos mesmos. 
Justificativa: 
   Com efeito, sempre que os objetivos da política nacional de saúde estiverem ameaçados, em 
função da iniciativa privada que presta serviços de saúde, cabe ao Poder Público intervir no setor. 
   Entretanto, é necessário estabelecer parâmetros para a ação interventora do Estado, no sentido de 
nortear o procedimento da autoridade pública, afastando qualquer possibilidade de arbítrio. 
   Igual procedimento deverá ser observado quanto à desapropriação de empresas privadas que 
atuam no setor de saúde. É imperioso que a lei defina o “modus operandi” da desapropriação, 
notadamente os casos em que se faça cabível, a forma de indenização etc. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Ao remeter à regulamentação da lei, a emenda torna o dispositivo inócuo, tirando-lhe a virtude da 
auto aplicabilidade. 
 
  EMENDA:00272 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se no parágrafo único do art. 55 do substitutivo a expressão "..., sangue humano e 
hemoderivados". 
Justificativa: 
   É preciso vedar, igualmente, a comercialização de sangue humano e dos hemoderivados, pela 
relevante ignorância que isso tem no controle de saúde. 
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Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Acolhida parcialmente no mérito, em relação ao sangue humano, que é definido como um tecido do 
corpo humano. A proibição da comercialização de hemoderivados poderia inviabilizar a assistência 
médico-farmacêutica específica adequada a um grande número de pacientes. 
   
   EMENDA:00322 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Modificar o texto do artigo 55 da seção I, "Da Saúde, do Capítulo II, passando o mesmo a ter a 
seguinte redação:  
"Art. A lei disporá sobre as condições e requisitos da remoção de órgãos e tecidos humanos para fins 
de transplantes e de pesquisa, sendo permitida, independentemente de autorização da família, desde 
que não tenha havido, em vida, manifestação em contrário." 
Justificativa: 
   A autorização nunca é lembrada quando a pessoa está em pleno vigor, e assim mesmo temos o 
exemplo dos bancos de córneas que, apesar das campanhas encetadas no Brasil inteiro, existem 
milhares de pessoas à espera de uma doação, com pouca esperança. 
   Hoje, examinado o estágio em que chegou a técnica mundial em cirurgia e, por extensão a 
brasileira, os transplantes adquirem cada dia maior importância no cotidiano da Medicina curativa. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A limitação contraria o sentido do dispositivo que é a possibilidade de discussão, especificamente 
sobre o tema, com a amplitude necessária à formação de consenso a respeito das condições e 
requisitos da remoção de órgãos e tecidos humanos para fins de transplantes e de pesquisa. 
 
   EMENDA:00412 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o do art. 49 do Substitutivo. 
Justificativa: 
   Entendemos que tal disposição num texto constitucional dará oportunidade a nível municipal, 
especialmente de prefeituras a atos motivados por interesses pessoais ou por represálias a 
adversários. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A manutenção do § 3o do artigo 49 é que confere ao Sistema 
  
   EMENDA:00478 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 49, § 3o, do Substitutivo do Relator esta redação.  
Art. 49. ....................................  
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§ 3o. O Poder Público poderá desapropriar os serviços de saúde, de natureza privada,  
necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor. 
Justificativa: 
   A propriedade privada é princípio constitucional, neste País. Por isso mesmo, para que o 
proprietário seja despojado, é necessário que o governo faça a desapropriação daquele determinado 
bem. Não existe a figura da intervenção. Ou o governo respeita a propriedade privada ou a 
desapropria. Não existe outra forma de procedimento. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda proposta suprime a possibilidade de intervenção do Poder Público, muitas vezes mais 
necessária e efetiva do que a desapropriação, para restaurar-se o equilíbrio e a probidade na gestão 
dos serviços particulares, evitando-se a proliferação das fraudes pelos inescrupulosos. 
   
   EMENDA:00502 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 49, § 2o, do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 49 ....................................  
§ 2o. - O setor privado complementará a atuação do Sistema Único de Saúde sob a coordenação das 
autoridades encarregadas de sua implementação. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda proposta suprime a expressão fundamental do § 2o do artigo 49 que é a "sob as condições 
estabelecidas em contrato de direito público" e torna o dispositivo inócuo. 
   
   EMENDA:00547 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o do artigo 49, do Substitutivo 
Justificativa: 
   A intervenção e a desapropriação dos serviços privados de saúde são medidas extremas e 
desnecessárias, que se não enquadram na filosofia da política nacional de saúde. 
   Se o texto constitucional prevê que o setor privado de saúde pode participar de forma 
complementar, na assistência à saúde da população, não é justo que se fixem a intervenção e a 
desapropriação desse setor. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A manutenção do parágrafo 3o do artigo 49 confere ao Sistema saúde, coibindo-se os abusos e as 
fraudes. 
   
   EMENDA:00615 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda aditiva à seção da Saúde do Substitutivo do relator -  
- Acrescentar ao caput do art. 55 ao final da redação a seguinte expressão "vedada doação por 
menores e incapazes", que passará a ter a seguinte redação final:  
Art. 55 - A lei disporá sobre as condições e requisitos da remoção de órgãos e tecidos humanos para 
fins de transplantes e de pesquisa, vedada a doação por menores e incapazes. 
Justificativa: 
   Está correta a nova formulação do assunto dada pelo relator Almir Gabriel, no entanto, achamos 
que a preservação de plano de possíveis abusos e violências contra menores e incapazes é 
necessária se fixar desde já. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de matéria polêmica passível de pesquisas e análise em profundidade dadas as suas 
repercussões humanas e sociais, sendo, devido a tal, postergada à legislação ordinária. 
  
   EMENDA:00616 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda aditiva à seção da Saúde do Substitutivo do relator -  
 - Acrescentar ao parágrafo único do art. 55 a expressão "elementos", que passará a ter a seguinte 
redação final:  
Art. 55 - ..................................  
Parágrafo único - É vedado todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e elementos do corpo 
humano. 
Justificativa: 
   Com esta nova redação fica afastada qualquer ambiguidade e pode-se, inclusive, abranger os 
hemoderivados. O próprio sangue, o tecido hematopoiético, fica de forma mais segura abrangida por 
essa nova formulação. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A expressão elementos, referindo-se no corpo humano, poderia ter futuramente uma interpretação 
diferente da pretendida neste momento, por ter uma conceituação ampla em diferentes setores do 
conhecimento. Por outro lado, a proibição da comercialização de hemoderivados poderia tornar 
inviável a assistência médico-farmacêutica específica e adequada a um número considerável de 
pacientes. 
 
  EMENDA:00626 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao Parágrafo Único, do Artigo 55, a seguinte redação:  
Parágrafo Único - É vedado todo o tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos, inclusive o 
sangue. 
Justificativa: 
   Convém deixar expressa a caracterizada a proibição da comercialização do sangue humano, de 
modo a evitar posteriores e dúbias interpretações. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 39  

 

Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
A proposição é louvável no sentido de explicitar o sangue humano, entendendo-se, porém, que a sua 
conceituação como tecido humano é indiscutível, tornando desnecessária a referida explicitação. 
   
  EMENDA:00703 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 49 do Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social o seguinte 
parágrafo:  
"§ - Sem prejuízo da ação estatal, a assistência à saúde brasileira somente poderá ser prestada 
através de serviços organizados de forma autônoma ou associativa, vedada, na última hipótese, a 
exploração mercantil ou a especulação com intuito de lucro". 
Justificativa: 
   Acolhendo sugestão da UNIMED, através da OCB- Organização das Cooperativas Brasileiras, 
apresentamos essa Emenda, justificando-a com um excerto da palestra proferida pelo Presidente da 
UNIMES DO BRASIL, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
   “O cooperativismo, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de pessoal 
e não de capital, permite que sejam criados instrumentos que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/Empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos 
colonialistas, através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já existe de 
cooperativismo de trabalho – representado pelas 150 UNIMED’s que existem no Brasil, congregando 
cerca de 40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de usuários – ter 
uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela medicina com ânimo 
de lucros”.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda aditiva proposta limita excessivamente a cobertura complementar de saúde prestada por 
serviços privados, o que não é o objetivo do artigo. 
 
  EMENDA:00714 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO MOREIRA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Art. 49 - § 3o passa a ter a seguinte redação:  
O Poder Público que intervir ou desapropriar os serviços de natureza privada, nos termos da lei, por 
constatação de grave irregularidade. 
Justificativa: 
   Senhor Relator, em seu parecer, no caput do artigo 49, há a constatação de necessidade do setor 
privado para colaborar na cobertura assistencial à população. Se existe o Setor Privado, ele deve ser 
respeitado como tal e o direito à propriedade deverá ser preservado. 
   Concordamos com a possibilidade de intervenção ou desapropriação, mas desde que seja 
constatada irregularidade grave, para que nos termos da lei se tome as medidas cabíveis. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda substitutiva ao parágrafo 3o. do artigo 49 não acrescenta substância ao dispositivo. Ao 
remeter à lei e limitar a intervenção ou desapropriação dos serviços de natureza privada, por 
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constatação de grave irregularidade, torna-se inócuo o dispositivo, ainda mais que a expressão 
"grave irregularidade" tem um caráter eminentemente subjetivo. 
 
  EMENDA:00862 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 46 do Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social, a seguinte redação, 
suprimindo-se os artigos 47, 48, 49, 50, 51 e 52:  
"Art. 46. Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim compreendidas os 
serviços de saneamento e controle ambiental, vigilância sanitária epidemiológica e medidas 
preventivas, educação sanitária e educação física.  
Parágrafo único. O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será  
exercido pela iniciativa privada e, supletivamente, pelo Poder Público, através de  
serviços próprios." 
Justificativa: 
   A presente proposta tem por objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
   Os denominados serviços uti universi pertencem ao rol daqueles que incubem ao Estado promover 
com exclusividade, diretamente, ou através de concessionarias, porque relacionados intimamente 
com as atribuições do Poder Público, para cujo exercício a Administração usa de sua supremacia 
sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário determinado. 
   De outra parte, os serviços uti singuli que se caracterizam por não afetar substancialmente as 
necessidades das comunidades, mas satisfazer os interesses comuns de seus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem ser deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos. 
   Assim, a execução dos serviços uti singuli caberia à iniciativa privada e ao Estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo Poder Público. Quando prestados pelo Estado 
atingiram a toda população, sendo gratuitos quando postos à disposição da população de baixa 
renda. 
   Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestados, tendo em vista a livre concorrência. 
   Além de não caber à Constituição descer a minúcias, como o fez no suprimido artigo 52, um 
dispositivo de tal ordem prejudicará uma série de empresas que atuam nos ramos industriais e de 
propaganda. 
   A consequência nefasta do dispositivo atingirá também trabalhadores com o desemprego. 
   A supressão ora proposta dos artigos 47, 48, 49, 50, 51 e 52 é imperiosa em face da alteração do 
disposto no artigo 46 do Substitutivo. 
   É notória que, no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a existência 
de um Sistema Único, quanto mais se tal sistema for implantado. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda proposta demonstra a preocupação do Constituinte Luiz Roberto Ponte em conferir à 
futura Constituinte um aspecto redacional mais, conciso e apropriado. No entanto a observação do 
setor, no Brasil, além do consenso entre as entidades envolvidas, com a saúde no país resultou na 
adoção do estilo mais, prolixo e detalhado. Por esta razão acharam, por bem não acatar a proposta. 
 
   
   EMENDA:00930 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 2o do Art. 49.  
§ 2o. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal aos Territórios e aos Municípios a decisão 
independente sobre a complementariedade da iniciativa particular na área de saúde, desde que 
possam garantir o acesso, a todos, aos serviços públicos de saúde e o atendimento aos cidadãos. 
Justificativa: 
   Cada um dos segmentos do setor público do País é que tem as condições para aferir sua 
capacidade, ou não, de atender às necessidades de saúde dos cidadãos sob suas jurisdições. Da 
mesma maneira como pode prescindir da complementariedade da iniciativa privada, no setor, 
também deve ter o direito de decidir sobre a necessidade de sua utilização. 
   Assim, nada mais democrático do que deixar ao Poder Público, a opção, dentro dos limites de 
garantia do acesso a todos aos serviços de saúde e do atendimento adequado dos seus cidadãos. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda não acrescenta substância ao objetivo do parágrafo 2o do artigo 49 mas, pelo contrário, 
retira a sua essência que é as condições de contrato estabelecidas pelo direito  
público, tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fim lucrativo. 
 
  EMENDA:00971 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Cria o Sistema Unificado de Saúde e define os seus recursos e a forma de direção.  
Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional, na parte relativa á Saúde,  
Seguridade e Meio Ambiente, os seguintes dispositivos:  
"Art...... Compete ao Poder Público criar um Sistema Unificado de Saúde, gratuito, universal, 
federado, equitativo, descentralizado e de gestão democrática.  
§ 1o. - A iniciativa privada poderá participar de forma complementar à rede oficial,  
sob a forma de permissão dos serviços de saúde.  
§ 2o. - A direção do Sistema Unificado de Saúde será exercida por organismos colegiados e 
paritários, formados por representantes do Governo  
e dos trabalhadores, assegurada a presença de representante dos empregadores.  
Art. ... O custeio do Sistema Unificado de Saúde decorrerá da destinação de um mínimo de 13% 
(treze por cento) do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, além da alocação da receita proveniente da cobrança de um imposto sobre produtos e 
atividades nocivas à saúde, que será igualmente repartido entre o Sistema Unificado de Saúde e a 
Seguridade Social. 
Justificativa: 
   Durante os anos da ditadura imposta pelo golpe militar de 1º de abril de 1964, sob o império da 
violência e do arbítrio da incúria administrativa e da corrupção desenfreada, o setor de saúde foi um 
dos mais atingidos, não só devido à locação insuficiente de recursos para atender às necessidades 
da população, mas, também, devido à falta de formação de recursos humanos, bem como à ausência 
de uma justa remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do setor e à sua correta distribuição. 
   Além desses problemas, observamos a dominação cada vez maior da área de saúde pelo setor 
privado, dominado por forte mercantilismo, tornando a medicina um privilégio de poucos afortunados. 
Assim, buscando subsídios para a recuperação do setor de saúde, propomos a criação de um 
Sistema Unificado de Saúde, gratuito, universal, equitativo, descentralizado e de gestão democrática, 
ou seja, um sistema que garanta concretamente a saúde como direito de todos e assegure o acesso 
a ela indistintamente a todos os brasileiros. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
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A Emenda em questão foi contemplada parcialmente, no mérito, nos Artigos. 44, 45, itens, I e II, Art. 
49 caput e § 2o. e 46, itens IV. 
   
   EMENDA:01010 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Fica suprimido o § 3o do art. 49 do Substitutivo da Comissão VII. 
Justificativa: 
   A desapropriação é faculdade do Poder Público regulada de maneira abrangente, compreensiva 
dos “serviços de saúde”. Não precisa ser explicitada em relação a casa uma das atividades privadas 
separadamente. Motivos de idêntica *inspiração que os do disposto em tela justificaram a repetição 
do princípio em se tratando de “serviço de educação” e outro em que o interesse social é 
presentâneo. 
   A Constituição tornar-se-ia redundante. 
   O impulso desapropriador não deve ser estimulado porque a concorrência exercida pela iniciativa 
privada não precisa ser eliminada. Sempre que se revelar insuficiente ou inidônea, o Estado pode 
ampliar sua participação.  
   Finalmente, nem sempre a desapropriação se opera para atendimento do interesse da comunidade. 
A nossa história administrativa registra desapropriações que foram estimuladas pelo desapropriado 
em função de seus interesses. 
   Não é preciso que o Estado desaproprie “serviço de saúde”. Atende melhor ao interesse público 
que o Estado deixa viver a atividade privada e opte pela ampliação e aperfeiçoamento dos serviços 
de saúde por ele exercidos. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A manutenção do parágrafo 3o. do artigo 49 é que confere ao poder-se-ia criar o caos, com a 
existência simultânea de vários sistemas com orientação, objetivos e interesses diversos. 
 
   
  EMENDA:01013 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Ao art. 49  
§ 3o do Substitutivo  
Acrescente-se "in fine" a expressão: "... mediante indenização em moeda corrente"" 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
É prerrogativa do Estado ou da Lei dispor sob a forma como dar-se-á a desapropriação, sempre 
consentânea com as circunstâncias, o contexto político e a disponibilidade financeira da época e do 
caso. 
   
   EMENDA:01039 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 49, do Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão, mais o § 5o, com 
a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
............................................  
§ 5o. - Em caso de gravidade, qualquer estabelecimento hospitalar, clínica ou unidade  
médica da rede particular ou pública, está obrigado a prestar os primeiros socorros. As  
despesas decorrentes desse atendimento, serão ressarcidas pelo órgão previdenciário público - em 
se tratando de beneficiário do mesmo - ou serão abatidas, por ocasião da Declaração do Imposto de 
Renda, como benefício prestado a terceiros, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 
   Situação estarrecedoras têm sido noticiadas pela imprensa, de casos de pacientes que 
perambulem de um hospital a outro, sem pronto atendimento, vindo a falecerem na via pública, pela 
omissão de quem de direito, sob uma ou outra alegação. 
   A vida humana é de valor inestimável. A falta de recursos ou o momento em que surgem acidentes 
ou imprevistos que afetam a saúde de alguém, é um momento de aflição e angústia para os que os 
cercam. 
   Nesses momentos a figura da solidariedade surge como uma virtude Cristã, estendendo a sua 
bondosa mão em socorro dos aflitos e de amparo ao doente. 
   O interesse social é, hoje, uma das alavancas de mobilização governamental no uso correto dos 
bens da sociedade. 
   Nossa sugestão encontra similitude de apoio na atual Constituição, quando esta se refere ao direito 
de propriedade, em seu § 22, do Art.153, estabelecendo em sua última alínea: “Em caso de perigo 
público iminente, as autoridades competentes poderão usar da propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior”. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A omissão de socorro é crime previsto no Código Penal Brasileiro. Julgamos ser a emenda em pauta 
objeto de legislação ordinária. 
   
    
EMENDA:01113 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Artigo 49 § 2o.  
"O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar na assistência da saúde da 
população, sob condições estabelecidas em contrato de direito público."  
Modificação proposta Suprimiu-se "de forma complementar" e "tendo preferência e tratamento 
especial as entidades sem fins lucrativos." 
Justificativa: 
   A prestação de serviços de saúde sofre injunções até maiores, de diversificação de meios e 
materiais que outros tipos de prestação de serviços. Seu produto não é lucro, porém remuneração de 
trabalho. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A supressão das expressões "de forma complementar" e "tendo preferência e tratamento especial as 
entidades sem fins lucrativos" contraria a essência do parágrafo 2o do artigo 49 pois pressupõe a 
continuidade do atual modelo de assistência à saúde, onde, justamente as instituições particulares e 
com fins lucrativos é que têm privilégios, dando inclusive margem aos escandalosos casos de 
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fraudes, constatados e divulgados  
por todo o País. 
 
  EMENDA:01223 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dar ao art. 49, § 2o a seguinte redação:  
§ 2o. - O setor privado da prestação de serviços de saúde participa na assistência à saúde da 
população, tendo preferência e tratamento especial das entidades sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
   A emenda propõe reduzir a estatização, com base na realidade. O atendimento pelo setor privado é 
de 80% do total. 60% deve-se a entidades filantrópicas. Destarte, não pode ser complementar o que 
é numericamente essencial. Deve-se, sim dar tratamento especial às entidades sem fins lucrativos. 
   Parecer:   
   Contemplada parcialmente.  
Acatada quanto ao mérito, apenas incluindo a expressão "pode participar de forma complementar" 
por expressar, na forma devida, a amplitude que se pretende atribuir ao setor privado na prestação de 
serviços de saúde. 
 
  EMENDA:01361 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Eliminar do § 1o do art. 49 a expressão "com fins lucrativos". 
Justificativa: 
   Os recursos públicos não devem ser utilizados como investimentos em qualquer instituição privada 
quer seja ela com ou sem fins lucrativos. 
   Tais recursos devem ser destinados tão somente aos serviços públicos. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
As instituições privadas sem fins lucrativos podem ser as grandes aliadas do Estado na 
complementação da prestação de serviços de saúde. Como entre suas finalidades não existe o lucro, 
qualquer investimento nelas reverter-se-á, inevitavelmente, à sociedade, na forma de ampliação ou 
melhoria dos serviços. 
 
  EMENDA:01405 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 55, do Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 55 - É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos, para fins de transplante, 
não havendo disposição contrária, em vida, do "de cujus". 
Justificativa: 
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   A sociedade moderna está a exigir que dispositivo constitucional consagra a permissão para a 
remoção de órgãos e tecidos de cadáveres, para fins de transplante. Inúmeras vidas poderiam ser 
salvas se tal providencia tivesse sido introduzida no mundo jurídico. 
   Não basta apenas autorizar que a lei regule a matéria. Afinal, na forma consagrada no Substitutivo, 
a Constituição apenas se omite, não afirmando e nem negando. A emenda proposta visa suprir a 
lacuna, abrindo espaço para que o legislador ordinário regulamente o que, a partir da promulgação da 
Carta Magna, passe a ser um direito. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A proposição contraria o sentido do dispositivo em remeter o assunto à legislação ordinária, a fim de 
se obter consenso sobre o mesmo, dada a sua conotação polêmica. 
 
  EMENDA:01429 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o, art. 49, Seção I, do Substitutivo. 
Justificativa: 
   Não é de interesse público a desapropriação do imóvel onde se presta serviços de saúde, mesmo 
que certos serviços não condigam com a Política Nacional de Saúde preconizada, pois isto 
redundaria em ônus elevados ao Poder Público. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A desapropriação ou intervenção só será feita em caso de interesse público inquestionável. A retirada 
do parágrafo 3o do artigo 49 enfraquece o dispositivo. 
 
  EMENDA:01432 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 2o, art. 49, Seção I, do Substitutivo:  
"§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde pode colaborar na cobertura  
assistencial à população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito público,  
sempre respeitando-se as disposições contidas no Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, 
tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins lucrativos." 
Justificativa: 
   As condições estabelecidas entre o setor privado e o setor administrativo para a prestação de 
assistência à população no setor da saúde devem respeitar as disposições contidas no Código de 
Ética Médica, para preservar a qualidade dos mesmos serviços, o que é de vital importância para a 
classe médica, para o Poder Público e para a população. 
   O Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, no artigo 12, proíbe a intermediação 
do trabalho médico, o que vem sendo amplamente desrespeitado em nosso país. 
   É preciso moralizar a Medicina privada, disciplinando corretamente o setor. Sugestões nesse 
sentido, amplamente discutidas e estudadas já foram apresentadas a esta comissão e a diversos 
constituintes e, estranhamente, nenhuma delas foi incluída no anteprojeto. Aproveitamos, então esta 
oportunidade para novamente encaminhá-la a esta subcomissão esperando sejam devidamente 
apreciadas. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
A nova redação apenas retira a expressão "participar de forma complementar", não contribuindo com 
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acréscimos substanciais.  
O Relator prefere manter a redação original. 
 
  EMENDA:01450 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Substitua-se os Arts. 44 a 55 pelos seguintes:  
Art. 44. A saúde é um dever do Estado e um direito de todos, o que será disposto em lei.  
Parágrafo único. O Estado promoverá legislação competente para que seja estendido a  
todos serviços de assistência a saúde de acordo com as necessidades de cada um.  
Art. 45. Lei complementar disporá a respeito do Plano nacional de saúde o qual será elaborado com a 
participação de representantes da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios 
respeitada a respectiva competência objetivando ampliar atividades em defesa das respectivas 
comunidades.  
§ 1o. O Plano Nacional de Saúde obedecerá entre outros os seguintes princípios:  
I - Participação da comunidade através de entidades de toda espécie na implantação das  
Providências devidamente planejadas pelos órgãos competentes.  
II - Respeito a livre escolha de todos os que receberem a assistência decorrente do Plano  
nacional de Saúde.  
III – Fortalecimento de entidade comunitárias  de maior risco, fiscalização sindical e  
administrativa, segurança, higiene e assistência  médica.  
Art. 48. É vedada a propaganda comercial de medicamentos de modo geral e ainda de bebidas 
alcóolicas e produtos tabagísticos mas sendo permitida a divulgação entre os profissionais de saúde 
de tudo o que for interesse da produção farmacêutica.  
Art. 49. Legislação especial deverá dispor sobre a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres 
humanos, submetida sempre a autorização do "de cujas" e de sua família.  
Art. 50, Caberá ao Poder Público a fiscalização de todos os produtos de interesse da saúde que 
estiverem em território nacional.  
Art. 51. O Poder público dará integral assistência a saúde da mulher assegurando-lhe assistência 
especial durante a gravidez, e garantia aos cônjuges o direito de determinar o número de filhos, 
proibindo qualquer prática na hipótese coercitiva da administração ou de entidades particulares, 
proporcionado ainda o acesso a todas as informações que diga respeito a regulação da fertilidade. 
Justificativa: 
   O texto do substitutivo contem vários dispositivos de lei ordinária o que na Constituição darão 
rapidez a uma área que deve ser flexível, por natureza. A emenda visa criar mecanismos eficientes e 
adequados a matéria. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
A Emenda é contemplada em grande parte dos seus aspectos nos Artigos 44 a 55 do Substitutivo. 
Entretanto, se bem que seja louvável a consideração feita em relação à necessidade de concisão do 
texto constitucional, esta Comissão, acatando a opinião da maioria, resolveu adotar um texto de 
profundidade e detalhamento intermediários. 
 
  EMENDA:01478 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA No.  
Dê-se ao art. 55 e Parágrafo Único do substitutivo da Comissão da Ordem Social a seguinte redação:  
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É permitida a remoção de órgãos e tecidos de cadáveres humanos para fins de transplante, não 
havendo disposição contrária em vida do "de cujus" e nem manifestação proibitiva da família.  
§ 1o. - A remoção dos órgãos e tecidos somente se dará após constatação da morte,  
observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.  
§ 2o. - É permitida a doação espontânea de órgãos por doadores vivos, maiores e capazes, cuja 
retirada não implique em prejuízo à saúde.  
§ 3o. - É proibido qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos. 
Justificativa: 
   Os transplantes significam um real avanço da medicina e uma exigência da sociedade. 
   A doação por cadáveres se impõe como uma solução muito mais logica e menos agressiva, desde 
que bem regulamentada e com critérios de morte cerebral bem definidos. 
   Ninguém melhor e mais capacitado que o Conselho Federal de Medicina para estabelecer esta 
definição, com zelo e cuidado, o que eliminaria qualquer risco proveniente deste tipo de doação. 
   Prevalece ainda a vontade do doador cadáver, desde que manifestada em vida, assegurando-se 
ainda a manifestação familiar. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
Sendo a questão dos transplantes polêmica tanto nos meios científicos como nos sociais, considerou-
se de bom alvitre postergar a matéria à legislação ordinária, assegurando apenas a proibição à 
comercialização de órgãos e tecidos humanos, que tem aceitação unânime. 
 

__________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00553 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva.  
Dispositivo emendado: parágrafo único do art. 360.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 360 a redação seguinte:  
É vedado todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e tecidos humanos." 
Justificativa: 
Deve ficar inscrita, também, com toda a clareza a proibição do comercio de sangue, comércio que 
tantos danos têm causado à saúde em geral. 
 
   
   EMENDA:00894 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 355, § 1o.  
Art. 355 - ..................................  
§ 1o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
É matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado o seu caráter regulamentar de situações 
específicas, sendo além disso discriminatório, em relação a atividade hospitalar. 
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De outra parte, no art. 403, § 2º ficou estipulado que a lei regulará a concessão de incentivos e outras 
vantagens a entidades privadas que apliquem recursos visando ao desenvolvimento em todas as 
áreas da ciência. 
Desta maneira, o texto a suprimir se choca frontalmente com o citado artigo. 
 
   
   EMENDA:01166 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 355, § 1o.  
Incluir a locução " e custeio" após, a palavra "investimento", no § 1o. do artigo acima. 
Justificativa: 
A omissão da petição do custeio no texto implicaria na possibilidade de destinar-se recursos públicos 
para a manutenção das instituições privadas de saúde, com fins lucrativos.  
 
   
   EMENDA:01390 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 3o., do art. 355.  
Art. 355. ..................................  
§ 3o. Suprima-se. 
Justificativa: 
O presente parágrafo conflita com o art. 13, inciso XIII, letra “d” do anteprojeto, e, como matéria geral, 
já está regulada em outro Título. 
 
   
   EMENDA:01761 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 355  
Suprima-se do anteprojeto:  
§ 3o. do art. 355. 
Justificativa: 
Entendemos que o ato de INTERVIR E OU DESAPROPRIAR, por parte do Poder Público, deve 
constituir capítulo próprio, ficando a especificidade caso a caso (Hospitais, farmácias, cooperativas e 
outras tantas instituições comunitárias ou particulares). 
Entendemos, ainda, que da forma como se expressa o dito parágrafo, não explicita qual o poder 
público e o setor hierárquico deste poder como força a exercer atos tão sérios e tão grandes. 
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O poder de INTERVENÇÃO está contido no Capítulo VII e dentro dele deve ser explicitado... Os atos 
de DESAPROPRIAÇÃO estão contidos no artigo 13 Inciso XIII, itens “a”, “b”, “c”, e “d” e, dentro delas 
devem ser explicitados. 
 
   
   EMENDA:02052 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. Art. 355  
Substitua-se o § 2o. do Art. 355 pela seguinte redação:  
Art. 355 - ..................................  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde á parte integrante do Sistema Nacional de 
Saúde. 
Justificativa: 
O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, no seu Art. 318, dispõe que “A atividade econômica será 
realizada pela iniciativa privada, resguardada a ação Supletiva e reguladora do Estado, bem como a 
função social da empresa”. 
A sociedade brasileira não pode prescindir de um direito adquirido por lei como é o setor privado de 
serviços de saúde. O setor público, deficiente, não comporta atendimento real aos milhões de 
brasileiros que o procuram. 
 
 
     EMENDA:02053 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 355  
Suprima-se do anteprojeto:  
a) § 3o do Artigo 355 
Justificativa: 
A intervenção e a desapropriação nos serviços de saúde de natureza privada é tratada em capítulo 
próprio do Anteprojeto Constitucional, sendo redundante a inclusão de um novo parágrafo sobre a 
matéria no Art. 355. 
O dispositivo, cuja supressão é proposta, fere os princípios de Leis que regulamentam e fiscalizam as 
atividades das entidades de saúde privada no País. 
Segundo LAUBADERE, no seu Direito Público Econômico, em referência à França após as 
nacionalizações do Governo Mitterand, o convívio do liberalismo com o intervencionismo não impede 
que, numa definição jurídica de princípios do direito público econômico, o princípio de liberdade de 
comercio e indústria deva figurar e prevalecer. 
 
   
   EMENDA:02507 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 355 § 3o.  
Art. 355 - ........................... 
§ 3o. - Suprima-se 
Justificativa: 
O presente parágrafo conflita com o art. 13, inciso XIII, letra “d” do anteprojeto, e, como matéria geral, 
já está regulada em outro Título. 
 
   
   EMENDA:02509 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 355, § 1o.  
Art. 355 - ..................................  
§ 1o. - Suprima-se 
Justificativa: 
É de matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado o seu caráter regulamentar de situações 
especificas, sendo além disso discriminatório, em relação à atividade hospitalar. 
De outra parte, no art. 403, § 2º ficou estipulado que a lei regulará a concessão de incentivos e outras 
vantagens a entidades privadas que apliquem recursos visando ao desenvolvimento em todas as 
áreas da ciência. 
Desta maneira, o texto a suprimir se choca frontalmente com o citado artigo. 
 
   
   EMENDA:02698 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado; § 3o, art. 355  
Suprimam-se o § 3o do art. 355 do Substitutivo. 
Justificativa: 
Entendemos que tal disposição num texto constitucional dará oportunidade a nível municipal, 
especialmente de prefeituras e atos motivados por interesses pessoais ou por represálias a 
adversários.  
 
   
   EMENDA:02887 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 355  
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Suprimam-se do anteprojeto:  
a) Parágrafo 3o, do Art. 355. 
Justificativa: 
O próprio art. 354 já assegura ao Estado a regulação, execução e controle das ações de saúde, o 
que deverá ser efetivado pela legislação ordinária. 
O intervencionismo pretendido pelo citado parágrafo sem perspectiva de resistir ao futuro, que estará 
cheio de tecnologia, não pode ser preceito constitucional. 
A intervenção e até a desapropriação nos serviços de saúde poderão ser adotadas, mas, somente 
em leis ordinárias segundo a necessidade do tempo. 
 
   
   EMENDA:03187 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 355, § 1o.  
Art. 355 - ..................................  
§ 1o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
É matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado o seu caráter regulamentar de situações 
específicas, sendo além disso discriminatório, em relação à atividade hospitalar. 
De outra parte e, no art. 403, § 2º ficou estipulado que a lei regulará a concessão de incentivos e 
outras vantagens a entidades privadas que apliquem recursos visando ao desenvolvimento em todas 
as áreas da ciência. 
Desta maneira, o texto a suprimir se choca frontalmente com o citado artigo. 
 
   
   EMENDA:03240 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 360 e Parágrafo 1o.  
O artigo 360 e seu parágrafo 1o. do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 360 - É permitida a doação de órgãos e tecidos de doadores vivos, maiores e capazes, e de 
doadores mortos, não havendo disposição contrária do "de cujus" em vida e nem manifestação 
contrária da família.  
Parágrafo 1o. - É vedado qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos.  
Nas disposições transitórias acrescentar o seguinte artigo:  
Art... - A remoção de órgãos e tecidos de cadáveres se dará após constatação da morte, observados 
os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 
   
   EMENDA:03755 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto Constitucional o § 3o. do art. 355. 
Justificativa: 
A intervenção e a desapropriação efetivadas pelo Estado, no setor privado, constituem matéria de 
caráter geral, que se aplica a qualquer tipo de atividade econômica. 
No nosso entender, a intervenção do Estado no domínio econômico, no Brasil, tem sido feito, sempre, 
como forma suplementar e não essencial. 
Na área de saúde, sem dúvida, descobre esse tipo de tratamento que, além de prejudicar a empresa 
privada a própria filosofia de reforma sanitária.  
 
   
   EMENDA:03769 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO IX  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
No art. 355, na parte final do § 1o., acrescente-se:  
-Salvo mediante convênio ou contrato para prestação de serviços. 
Justificativa: 
Se os recursos públicos devem ser aplicados, de regra, nos órgãos oficiais de saúde, não parece 
conveniente vedar, terminantemente, a destituição deles a instituições particulares idôneas. A própria 
deficiência dos organismos públicos assim aconselha. E os convênios corretos evitam abusos ou 
liberalidades. 
 
   
   EMENDA:03770 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO IX  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
Suprima-se o § 2o. do art. 355. 
Justificativa: 
Com a referência feita no §1° do art. 355 a convênio e contrato, cessa a razão de ser mantido o § 2º. 
 
   
   EMENDA:04075 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Suprimido: § 3o. do art. 355  
Suprimir o § 3o. do art. 355 
Justificativa: 
O parágrafo que se quer suprimir dispõe que “o Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de 
natureza privada (...) bem como desapropriá-los”. 
O poder constitucional geral de desapropriar o Estado a propriedade de que necessita a sociedade 
consta da carta de direitos e garantias individuais. Destarte para melhor compatibilização do texto e 
sistematização constitucional, melhor será suprimir as repetições e as exceções que nada acrescem 
ao interesse social. 
 
   
   EMENDA:04364 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 355 § 4o.  
Suprima-se o § 4o., do art. 355 do Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo referido prevê o pagamento de férias em dobro ao empregado. 
Deve o texto constitucional apenas assegurar o princípio básico, cabendo à lei ordinária estabelecer 
as condições em que serão concedidas aos trabalhadores. 
 
   
   EMENDA:04768 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   O parágrafo 4o. do Artigo 355 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 355 ....................................  
§ 4o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta, com fins lucrativos, por parte de empresas e 
capitais de procedência estrangeira dos serviços de assistência à saúde no País. 
Justificativa: 
Muitas das empresas comparticipação acionaria de capital estrangeiro, promovem programas 
assistenciais de saúde aos seus empregados, constituindo inegável e real benefício indireto. A 
proposta da Comissão inviabiliza e estingue tai programas que são melhores aos prestados pela 
Previdência Social. 
Sem ferir o espirito da proposta da Comissão a presente ressalva exatamente tais programas que, 
indubitavelmente devem ser incentivados e imitados. 
   
   EMENDA:04852 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
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Dispositivo emendado: Art. 355  
Suprima-se do anteprojeto o § 4o. do art. 355 
Justificativa: 
Temos no País, prestando excelentes serviços, caixas de Funcionários e Fundação paralelas em 
empresas que tem capital estrangeiro, cuja proibição implicaria prejuízos assistenciais a seus 
empregados. 
A livre concorrência de empresas estrangeiras de serviços de assistência a saúde no país, tem 
contribuído para maior qualificação das entidades nacionais, assim, proibi-las poderá evoluir para um 
nivelamento por baixo. 
  
   EMENDA:05393 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 355 do anteprojeto.  
O parágrafo que se visa suprimir é incompatível e atenta contra o disposto nas letras a, c e d, do item 
XIII; do art. 13, ao "caput" do art. 306 e seu item II, ao art. 309 e mais ao art. 4o., todos do 
anteprojeto.  
Pelos dispositivos citados, assegura-se a propriedade privada e a desapropriação apenas para 
utilidade pública ou fim social, mas, sempre mediante prévia e justa indenização em dinheiro.  
Além disso, em nenhum dispositivo se encontra o direito de intervenção em empresa ou serviços 
privados, como poder da União ou do Estado.  
Absurdo admitir-se intervenção e desapropriação gratuitas. O nome é outro: confisco, espoliação.  
Não se compreende que exatamente numa área carente e tão fundamental quanto à saúde, se 
desestimule o investimento privado, quando o poder público não tem meios ou recursos para o 
atendimento da população.  
Não pode prosperar a dicotomia e a contradição. Impõe-se a supressão.  
Justificativa: 
O parágrafo que se visa suprimir é incompatível e atenta contra o disposto nas letras a, c, e d, do item 
XIII, do art. 13, ao “caput” do art. 306, e seu item II, ao art. 309 e mais do art. 4º, todos do anteprojeto. 
Pelos dispositivos citados, assegura-se a propriedade privada e a desapropriação apenas para 
utilidade pública ou fim social, mas, sempre mediante previa e justa indenização em dinheiro. Além 
disso, em nenhum dispositivo se encontra o direito de intervenção em preciso ou serviços privados, 
como poder da União ou de Estado. 
Absurdo admitir-se intervenção e desapropriação gratuitas, o nome é outro, confisco espoliação. 
Não se compreende que exatamente numa área carente e tão fundamental quanto à saúde, se 
desestimule o investimento privado, quando o poder público não tem meios ou recursos para o 
atendimento da população. 
Não pode prosperar e dicotomia e a contradição. Impõe-se a supressão.  
 
   
   EMENDA:05394 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 355, do anteprojeto.  
O referido dispositivo colide e se incompatibiliza com os §§ 3o. e 1o., bem como o "caput" do art. 309, 
do anteprojeto, que proíbem inclusive privilégios a fundações e empresas públicas.  
Não se concebe a estranha discriminação de se impedir a distinção de recursos públicos para 
investimento em instituições privadas de saúde.  
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Não poderão recorrer à Caixa Econômica, ao BNDES, FASS, SUDENE, SUDAM, EMBRATUR ou 
outras entidades. Mas, a General Motors, a Krupp ou qualquer cadeia de motéis, bordéis ou boates 
poderão se valer destes créditos públicos para investimento em suas áreas.  
Absurdo impedir-se que hospitais, ambulatório, laboratórios de análise e outros não  
possam se valer de créditos, incentivos ou recursos públicos para sua aplicação, modernização ou 
até compra de equipamento essenciais à coletividade em regiões onde só existem estabelecimentos 
de saúde privados.  
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 
   
   EMENDA:05447 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva, no todo ou em parte Dos arts. 353, 354, 355, 356, 357, 359 e 368 da Seção I, 
capítulo II do título IX do anteprojeto do relator;  
Suprimam-se no todo ou em parte, os arts. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 e 360, dando-
se ao Título IX Secção I a seguinte nova redação:  
DA SAÚDE  
Art. - A saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Art. 350 - O Estado assegura o direito à saúde mediante:  
I - implementação de políticas econômicas e sociais que visam à eliminação ou redução do risco de 
doenças e de outros agravos à saúde;  
II - acesso universal, igualitário e gratuito às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, de acordo com as necessidades de cada um.  
Art. - A Lei vedará prática cientificas ou experimentais que atentem contra a vida, a integridade física 
e a dignidade da pessoa.  
Art. - É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços privados.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar na assistência da 
população, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas.  
§ 1o. - O Estado assegura acesso à educação, à informação e aos métodos científicos de regulação 
da fecundidade que não atendem contra a saúde, respeitado o direito de opção individual.  
Art. - A Lei sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos humanos 
para fins de transplante e de pesquisa. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário em texto mais adequado a uma Constituição. 
 
   
   EMENDA:01167 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo emendado: art. 355, § 2o.  
Substituir a locução "contrato de direito público" por convênio". 
Justificativa: 
A hipótese prevista pela norma é de complementação na assistência, circunstancia que sempre surge 
em situações emergenciais ou de urgência. 
Assim, exigir-se um ajuste mediante contrato solene (Administrativo), que importa em solenidades e 
formalidades peculiares (licitação, etc.) seguramente, poderá inviabilizar a assistência complementar 
objetivada. O convenio, por sua vez, envolve uma conjugação de esforços e permite maior celeridade 
no atendimento pela realização do serviço (flexibilidade). 
Por outro lado, moderadamente, o convenio por ser usado com intensidade pela Administração 
Pública, agilizando a prestação de serviços públicos, de interesse e utilidade pública, sem prejuízo do 
normal controle pelo Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas. 
Parecer:   
   Convênio é um instrumento utilizado entre órgãos públicos.  
O contrato de direito público relaciona melhor os laços entre um órgão público e uma entidade 
privada.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01168 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dispositivo emendado: artigo 360.  
Substituir a palavra "facilitem" por "possibilitem". 
Justificativa: 
A emenda é de adequação gramatical.  
Parecer:   
   A lei deverá, além de possibilitar, facilitar a realização dos transplantes.  
A alteração proposta reduz o sentido do dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01763 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 355  
O § 2o. do artigo 355 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 355 ....................................  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde, pode participar de forma complementar na 
assistência à saúde da população sob as condições estabelecidas em contato de direito público, 
tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A alteração da expressão "filantrópicas" por "sem fins lucrativos", pode mudar o sentido do 
dispositivo.  
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Nem todas as entidades sem fins lucrativos são filantrópicas.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00508 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: parágrafo único do art. 354.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 354 a redação seguinte:  
"É vedado todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e tecidos humanos." 
Justificativa: 
Deve ficar inscrita, também, com toda a clareza a proibição do comércio de sangue, comércio que 
tantos danos tem causado à saúde em geral. 
Parecer:   
   A nova redação proposta em nada altera o conteúdo original do Art. 354 que se pretende modificar. 
Ademais, a matéria é de cunho ordinário.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00829 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 349, § 1o.  
Art. 349 ....................................  
§ 1o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
É matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado o seu caráter regulamentar de situações 
específicas, sendo além disso discriminatório, em relação a atividade hospitalar. 
De outra parte, no art. 398, § 2° ficou estipulado que a lei regulará a concessão de incentivos e outras 
vantagens a entidades privadas que apliquem recursos visando ao desenvolvimento em todas as 
áreas da ciência. 
Desta maneira, o texto a suprimir se choca frontalmente com o citado artigo. 
Parecer:   
   A aplicação dos recursos setoriais, escassos por definição, exige providências que resguardem 
resultados consetâneos com os objetivos do sistema único nacional único de saúde.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00892 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Elimine-se o parágrafo 3o. do art. 349, renumerando-se o § 4o. para 3o. 
Justificativa: 
O parágrafo diz o seguinte: 
“O Poder Público pode interferir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao alcance 
dos objetivos de política do setor, bem como desapropriá-los 
O Parágrafo a eliminar é duplamente redundante. Primeiramente, quanto a permissão para o Estado 
intervir nos serviços privados de saúde. A intervenção do Estado na economia já está amplamente 
coberta pelo art. 309 e seus parágrafos. 
Quanto à desapropriação dos serviços privados de saúde, trata-se, apenas de espécies do gênero. 
Já previsto minuciosamente no art. 13, que trata aos direitos individuais, e, em particular, no inciso 
XIII, que trata do direito de propriedade privada, assegurada e protegida pelo Estado, e cujas alíneas 
dispõe sobre os casos de desapropriação.  
Justifica-se, assim, plenamente, a eliminação do parágrafo 3° do art. 335, a fim de evitar “conflitos e 
superposições... com vistas a dar coerência e consistência” ao projeto, conforme palavras do relator 
da comissão de sistematização.  
Parecer:   
   A intervenção e desapropriação são medidas técnicas e jurídicas plausíveis e necessárias à 
implementação do sistema nacional único de saúde, que eventualmente poderá utilizá-las  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01082 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 349, § 1o.  
Incluir a locução " e custeio " após, a palavra "investimento", no § 1o do artigo acima. 
Justificativa: 
A omissão da operação do custeio no texto implicaria na possibilidade de destinar-se recursos 
públicos para a manutenção das instituições privadas de saúde, com fins lucrativos.  
Parecer:   
   O setor público ainda precisa comprar serviços do setor privado para oferecer à população. Se não 
for possível isto, pode haver falência da prestação de serviços. A palavra "custeio" pode inviabilizar 
esta necessidade.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01083 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 349, § 2o.  
Substituir a locução "contrato de direito público" por "convênio". 
Justificativa: 
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A hipótese prevista pela norma é de complementação na assistência, circunstancia que sempre surge 
em situações emergenciais ou de urgência. 
Assim, exigir-se um ajuste mediante contrato solene (Administrativo), que importa em solenidades e 
formalidades peculiaridades (licitações, etc.), seguramente, caberá inviabilizar a assistência 
complementar objetivada. O convênio, por sua vez, envolve uma conjugação de esforços e permite  
maior celeridade no atendimento pela realização do serviço (flexibilidade). 
Por outro lado, modernamente, o convênio vem sendo usado com intensidade pela Administração 
Pública, agilizando a prestação de serviços públicos, de interesse e utilidade pública, sem prejuízo do 
normal controle pelo Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas. 
Parecer:   
   O Convênio relaciona entidades públicas.  
O contrato de direito público dá mais força ao Estado para fiscalizar os serviços privados contratados.  
Desta forma, entidades do setor de saúde, em suas propostas à Constituinte, propuseram a 
expressão "direito público".  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01084 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dispositivo emendado: artigo 354.  
Substituir a palavra "facilitem" por "possibilitem". 
Justificativa: 
A proposta visa à adequação léxico-gramatical do texto do anteprojeto. 
Parecer:   
   Malgrado seu incontestável mérito, a sugestão contida na emenda fica prejudicada em face da 
opção do Relator por suprimir, no substitutivo, o dispositivo que o ilustre autor  
propunha alterar. 
 
   
   EMENDA:01145 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação do texto do anteprojeto:  
Suprima-se o § 4o. do art. 349. 
Justificativa: 
A supressão ora proposta do parágrafo 4° é necessária, por sua evidente contradição coo o caput do 
art. 355, que determina: 
“Art. 355 – É assegurada, na área de saúde, a liberada de exercício profissional e de organização de 
serviços privados, na forma da lei, e de acordo com os princípios da política nacional de saúde.” 
Parecer:   
   Proposição acolhida. O artigo 349 do Projeto foi suprimido. 
 
  EMENDA:01292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO § 3o., DO ART. 349.  
Art. 349. ..................................  
§ 3o. Suprima-se. 
Justificativa: 
O presente parágrafo conflita com o art. 12, inciso XIII, letra “d” do anteprojeto, e, como matéria geral, 
já está regulada em outro Título. 
Parecer:   
   A intervenção e desapropriação são medidas técnicas e jurídicas necessárias à implementação do 
sistema nacional único de saúde, podendo ser eventualmente utilizadas.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:01652 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 349  
Suprima-se do projeto:  
§ 3o do art. 349. 
Justificativa: 
Entendemos que o ato de INTERVIR E OU DESAPRECIAR, por parte do Poder Público deve 
constituir capítulo próprio, ficando e especificidade caso a caso (V.O., Hospitais, farmácias, 
cooperativas e outras tantas instituições comunitárias ou particulares). 
Entendemos, ainda, queda forma como se expressa o dito parágrafo, não explicita qual o poder 
público e o setor hierárquico deste poder com força a exercer atos tão sérios e tão graves. 
O poder de INTERVENÇÃO está contido no Capítulo VII e dentro dele deve ser explicitado... Os atos 
de DESAPROPRIAÇÃO estão contidos no artigo 13, inciso XIII, itens “a”, “b”, “c” e “d” e, dentro deles 
devem ser explicitados. 
Parecer:   
   Será preservada o mérito do § 3o do Art. 349 de Projeto de Constituição, considerando 
indispensável para a efetiva organização e operacionalização do sistema de saúde no Brasil. 
   
   EMENDA:01653 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 349  
O § 2o. do artigo 349 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 349 ....................................  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde, pode participar de forma  
complementar na assistência à saúde da população sob as condições estabelecidas em contato de 
direito público, tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   A modificação da redação do § 2o. do Art. 349 onde seria substituída a frase " entidades 
filantrópicas" por "entidades sem fins lucrativos" foi julgada desnecessária pela Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:01934 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. Art. 349  
Substitua-se o § 2o. do Art. 349 pela seguinte redação:  
Art. 349 - ..................................  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde á parte integrante do Sistema  
Nacional de Saúde. 
Justificativa: 
O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, no seu Art. 318, dispõe que “A atividade econômica será 
realizada pela iniciativa privada, resguardada a ação Supletiva e reguladora do Estado, bem como a 
função social da empresa”. 
A sociedade brasileira não pode prescindir de um direito adquirido por lei como é o setor privado de 
serviços de saúde. O setor público, deficiente, não comporta atendimento real aos milhões de 
brasileiros que o procuram. 
Parecer:   
   A inclusão do setor privado como parte integrante do sistema de saúde implicaria na sua 
estatização, já que, se assim ocorresse, ele se submeteria aos outros dispositivos  
relativos à saúde e que se destinam exclusivamente aos serviços oficiais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01935 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 349  
Suprimam-se do Projeto:  
a) § 3o. do Artigo 349 
Justificativa: 
A intervenção e a desapropriação nos serviços de saúde de natureza privada é tratada em capítulo 
próprio do Anteprojeto Constitucional, sendo redundante a inclusão de um novo parágrafo sobre a 
matéria no Art. 349. 
O dispositivo, cuja supressão é proposta, fere os princípios de Leis que regulamentam e fiscalizam as 
atividades das entidades de saúde privada no País. 
Segundo LAUBADERE, no seu Direito Público Econômico, em referência à França após as 
nacionalizações do Governo Mitterrand, o convívio do liberalismo com o intervencionismo, não 
impede que, numa definição jurídica de princípios do direito público econômico, o princípio de 
liberdade de comércio e indústria deva figurar e prevalecer. 
Parecer:   
   Será preservado o mérito do § 3o. do Art. 349  
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(Atual Art. 348, § 3o.) de Projeto de Constituição, considerando indispensável para a efetiva 
organização e operacionalização do setor Saúde no Brasil. 
 
   
   EMENDA:02363 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 349 § 3o.  
Art. 349 ........................... 
§ 3o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
O presente parágrafo conflita com o art. 12, inciso XIII, letra “d” do anteprojeto, e, como matéria geral, 
já está regulada em outro Título. 
Parecer:   
   A supressão do § 3o. do art. 349 (Atual Art. 348, § 3o.) foi considerado impossível uma vez que 
contém importante dispositivo de controle da atuação do setor saúde como um todo. 
 
   
   EMENDA:02365 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 349, § 1o.  
Art. 349 - ..................................  
§ 1o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
É matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado o seu caráter regulamentar de situações 
específicas, sendo além disso discricionário, em relação à atividade hospitalar. 
De outra parte, no art. 398, § 2° ficou estipulado que a lei regulará a concessão de incentivos e outras 
vantagens a entidades privadas que apliquem recursos visando ao desenvolvimento em todas as 
áreas da ciência. 
Desta maneira, o texto a suprimir se choca frontalmente com o citado artigo. 
Parecer:   
   A supressão de § 1o. do art. 349 (Atual Art. 348, § 4o., II) foi considerada impossível uma vez que 
traz em seu bojo, importante dispositivo sobre a justa destinação dos dinheiros públicos em saúde. 
 
  EMENDA:02552 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado; § 3o, art. 349  
Suprimam-se o § 3o do art. 349 do Substitutivo. 
Justificativa: 
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Entendemos que tal disposição num texto constitucional dará oportunidade a nível municipal, 
especialmente de prefeituras a atos motivados por interesses pessoais ou por represálias a 
adversários. 
Parecer:   
   A supressão do § 3o. do Art. 349 (Atual Art. 348, § 3o.) é julgada inoportuna considerando-se tratar-
se de importante dispositivo de regulamentação do setor privado de saúde. 
 
   
   EMENDA:02734 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 349  
Suprimam-se do Projeto:  
a) Parágrafo 3o., do Art. 349 
Justificativa: 
O próprio art. 349 já assegura ao Estado a regulação, execução e controle das ações de saúde, o 
que deverá ser efetivado pela legislação ordinária. 
O intervencionismo pretendido pelo citado paragrafo sem perspectiva de resistir ao futuro, que estará 
cheio de tecnologia, não pode ser preceito constitucional. 
A intervenção e até a desapropriação nos serviços de saúde poderão ser adotadas, mas somente em 
leis ordinárias segundo do tempo. 
Parecer:   
   Acolhida. O artigo 349 foi suprimido. 
 
   
   EMENDA:03015 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 349 § 3o.  
Art. 349 - ............................. 
§ 3o. - Suprima-se 
Justificativa: 
O presente parágrafo conflita com o art. 12, inciso III, letra “d” do anteprojeto, e, como matéria geral, 
já está regulada em outro Título.  
Parecer:   
   A intervenção e desapropriação são medidas usuais e eficazes, consideradas necessárias à 
implementação do sistema nacional único de saúde. O assunto será regulado em lei (art. 348 § 3o.).  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03016 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda supressiva do Art. 349, § 1o.  
Art. 349 - ..................................  
§ 1o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
É matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado o seu caráter regulamentar de situações 
específicas, sendo além disso discricionário, em relação à atividade hospitalar. 
De outra parte no art. 349 § 2º ficou estipulado que a lei regulará a concessão de incentivos e outras 
vantagens e entidades privadas que aplique recursos visando ao desenvolvimento em todas as áreas 
de ciência. 
Desta maneira, o texto a suprimir se choca frontalmente com o citado artigo. 
Parecer:   
   A medida foi limitada a recursos orçamentários, mas é indispensável para assegurar a maior 
produtividade dos recursos setoriais, insuficientes frente a uma demanda crescente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03017 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 348  
Art. 348 - Suprima-se 
Justificativa: 
O assunto já foi tratado nos artigos anteriores, especificamente nos art. 345, 346, 347, sendo o artigo 
em foco desnecessário por redundante. 
Parecer:   
   Acolhida a supressão da primeira parte do dispositivo, sendo impossível retirar do Poder Público a 
regulamentação, execução e controle das ações de saúde, devido às condições socioeconômicas do 
País. Mas a assistência à saúde permanece livre à iniciativa privada.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03060 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 354 e Parágrafo único. O artigo 354 e seu parágrafo único do projeto, 
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 354 - É permitida a doação de órgãos e tecidos de doadores vivos, maiores e capazes, e de 
doadores mortos, não havendo disposição contrária do "de cujus" em vida e nem manifestação 
contrária da família.  
Parágrafo único - É vedado qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos. Nas 
disposições transitórias acrescentar o seguinte artigo:  
Art... - A remoção de órgãos e tecidos de cadáveres se dará após constatação da morte,  
observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   O dispositivo emendado foi suprimido, ficando a matéria para ser disciplinada oportunamente, 
inviabilizando a sua análise no momento.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:03531 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 349, § 3o.  
Suprima-se do Projeto Constitucional o § 3o do art. 349. 
Justificativa: 
A intervenção e a desapropriação efetivadas pelo Estado, no setor privado, constituem matéria de 
caráter geral, que se aplica a qualquer tipo de atividade econômica. 
No nosso entender, a intervenção do Estado no domínio econômico, no Brasil, tem sido feito, sempre, 
como forma suplementar e não essencial. 
Na área de saúde, sem dívida, descobre esse tipo de tratamento que, além de prejudicar a empresa 
privada, desfigura a própria filosofia da reforma sanitária. 
Parecer:   
   A intervenção e desapropriação têm sido feitas de forma suplementar e não essencial no Brasil, 
sendo, porém, consideradas necessárias à implementação do sistema nacional único de saúde.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03545 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO IX  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
No art. 349, na parte final do § 1o., acrescente-se:  
- Salva mediante convênio ou contrato para prestação de serviços. 
Justificativa: 
Se os recursos públicos devem ser aplicados, de regra, nos órgãos oficiais de saúde, ano parece 
conveniente vedar, terminantemente, a destituição delas a instituições particulares idôneas. A própria 
deficiência dos organismos públicos assim aconselha. E os convênios evitam corretos abusos ou 
liberdades. 
Parecer:   
   A imperiosidade de garantir acesso igualitário ao sistema nacional único de saúde exige a utilização 
dos recursos setoriais escassos na observância deste princípio, preferenciando-se as entidades 
filantrópicas, cuja atuação tem sido inestimável no atendimento à demanda de saúde, por sua vez, 
crescente. Todavia, fica assegurada a livre iniciativa privada em saúde.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03546 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO IX  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
Suprima-se o § 2o. do art. 349. 
Justificativa: 
Com a referência feita no § 1° do art. 349 a convênio e contrato, cessa a razão de ser mantido o § 2°. 
Parecer:   
   A manutenção do texto visa garantir a participação do setor privado no sistema nacional único de 
saúde, em vista da inviabilidade da correção proposta no dispositivo anterior.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03836 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: § 3o do art. 349.  
Suprimir o § 3o do art. 349. 
Justificativa: 
O parágrafo que se quer suprimir dispõe que “O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de 
natureza privada (...) bem como desapropriá-los”. 
O poder constitucional geral de desapropriar o Estado a propriedade de que necessita a sociedade 
consta da carta de direitos e garantias individuais. Destarte para melhor compatibilização do texto e 
sistematização constitucional, melhor será suprimir as repetições e as exceções que nada acrescem 
ao interesse social. 
Parecer:   
   A intervenção e desapropriação são explicitadas dado a necessidade de assegurar a sua eventual 
utilização na implementação do sistema nacional único de saúde.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04103 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 349 § 4o.  
Suprima-se o § 4o, do art. 349 do projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo e xenófobo, discriminatório e ofensivo à liberdade de escolha do doente. A esta é que 
sabe selecionar a entidade prestadora de serviços de saúde, independentemente da nacionalidade 
dos sócios, e exclusivamente em função da seriedade profissional e avanço tecnológico da empresa 
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prestadora de serviços médicos. O nacionalismo que lhe garante mais sobrevida. Não deve haver 
reservas de mercado para hospitais e clínicas incompetentes. 
Parecer:   
   A estrutura de morbidade e mortalidade é grandemente diferenciada segundo costumes, hábitos, 
padrão e nível de vida, estágio do desenvolvimento socioeconômico dos países. A empresa 
estrangeira está adaptada às condições de seu país de origem e não às brasileiras. De qualquer 
forma, acata-se a ponderação e o assunto será regulado em lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04420 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 349, Parágrafo 4o.  
O parágrafo 4o do Artigo 349 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 349 ....................................  
§ 4o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta, com fins lucrativos, por parte de  
empresas e capitais de procedência estrangeira dos serviços de assistência à saúde no País. 
Justificativa: 
Muitas das empresas com participação acionaria de capital estrangeiro, promovem programas 
assistenciais de saúde aos seus empregados, constituindo inegável e real benefício indireto. A 
proposta da Comissão inviabiliza e extingue tais programas que são melhores e superiores aos 
prestados pela Previdência Social. 
Sem referir o espirito da proposta da Comissão a presente emenda ressalta exatamente tais 
programas que indubitavelmente devem ser incentivados e imitados. 
Parecer:   
   A limitação do texto exclui campanhas assistências altamente negativas à saúde do povo brasileiro 
e à soberania nacional. O dispositivo coíbe os abusos, não podendo ser alterado nos termos 
propostos.  
Pela rejeição. 
 
  EMENDA:04503 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 349  
Suprima-se do projeto o § 4o do art. 349. 
Justificativa: 
Temos no País, prestando excelentes serviços, caixas de funcionários e Fundação paralelas em 
empresas que tem capital estrangeiro, cuja proibição implicaria em graves prejuízos assistenciais e 
seus empregados. 
A livre concorrência de empresas estrangeiras de serviços de assistência à saúde no país, tem 
contribuído para maior qualificação das entidades nacionais, assim, proibi-las poderá evoluir para um 
nivelamento por baixo. 
Parecer:   
   A medida coíbe os abusos em campanhas assistenciais altamente negativas à saúde do povo 
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brasileira e à soberania nacional não devendo, portanto, ser suprimida.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04689 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23, do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução 
no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo II, Seção I - Da saúde, os dispositivos abaixo enumerados:  
1. Art. 346;  
2. Art. 347, incisos I a VIII;  
3. Art. 348;  
4. Art. 349, parágrafos 1o. a 4o.;  
5. Art. 350, incisos I a IV;  
6. Art. 351;  
7. Art. 352;  
8. Art. 353, parágrafos 1o. e 2o;  
9. Art. 354, e parágrafo único. 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto apenas os Artigos 343, 344 incisos I e II e Art. 345 
incisos I e IV. 
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto 
SAÚDE, são mais apropriados para lei complementar. Consideramos que não devem ficar 
“amarrados” ao texto Constitucional, pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se 
fizer necessário, futuramente. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito da concisão, sendo suprimidos os artigos 346, 347, 349, 350, 352, § 2o. do 
artigo 353 e no 354, conservando-se dos mesmos o que é indispensável à caracterização do setor.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04802 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 349 § 3o.  
Suprima-se do projeto o seguinte parágrafo:  
§ 3o. - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao 
alcance dos objetivos da política nacional do setor, bem como desapropriá-los. 
Justificativa: 
Não é do interesse público a desapropriação de imóvel onde se presta serviço de saúde, mesmo que 
certos serviços não condigam com a Política Nacional de Saúde preconizada, pois isso redundaria 
em ônus elevados e impróprios para o Poder Público. 
A intervenção pretendida já está assegurada, de melhor forma e maior abrangência, no Caput do Art. 
349, quando este preceitua que a liberdade profissional e de organização de serviços privados e 
assegurada na forma da lei e de acordo com os princípios da Política Nacional de Saúde. O § 3º opõe 
medo ao estímulo também pretendido quando se prescreve a necessidade de complementaridade 
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dos setores privados. Com efeito, a ação privada de saúde é de natureza congênere da ação do setor 
público.  
Parecer:   
   O Substitutivo do Relator alterou a redação do Art. 349, parágrafo 3o., porém manteve o conteúdo 
excluindo apenas o Município como instituição com direito à intervenção ou desapropriação.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05015 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda de Compatibilização  
Suprima-se o § 3o. do art. 349 do anteprojeto.  
O parágrafo que se visa suprimir é incompatível e atenta contra o disposto nas letras  
a, c e d, do item XIII; do art. 12, ao "caput" do art. 300 e seu item II, ao art. 303 e mais ao art. 54, 
todos do anteprojeto.  
Pelos dispositivos citados, assegura-se a propriedade privada e a desapropriação apenas para 
utilidade pública ou fim social, mas, sempre mediante prévia e justa indenização em dinheiro.  
Além disso, em nenhum dispositivo se encontra o direito de intervenção em empresa ou serviços 
privados, como poder da União ou do Estado.  
Absurdo admitir-se intervenção e desapropriação gratuitas. O nome é outro: confisco, espoliação.  
Não se compreende que exatamente numa área carente e tão fundamental quanto à saúde, se 
desestimule o investimento privado, quando o poder público não tem meios ou recursos para o 
atendimento da população.  
Não pode prosperar a dicotomia e a contradição. Impõe-se a supressão.  
Sala das Sessões . 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A intervenção e a desapropriação são medidas de aceitação jurídica, usualmente empregadas no 
País e consideradas necessárias à implementação do sistema nacional único de saúde, 
eventualmente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05016 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda de Compatibilização Suprima-se o § 1o. do art. 349, do anteprojeto.  
O referido dispositivo colide e se incompatibiliza com os §§ 3o e 1o., bem como o  
"caput" do art. 303, do anteprojeto, que proíbem inclusive privilégios a fundações e empresas 
públicas.  
Justificativa: 
Não se concebe a estranha discriminação de se impedir a distinção de recursos públicos para 
investimento em instituições privadas de saúde.  
Não poderão recorrer à Caixa Econômica, ao BNDES, FASS, SUDENE, SUDAM, EMBRATUR ou 
outras entidades. Mas, a General Motors, a Krupp ou qualquer cadeia de motéis, bordéis ou boates 
poderão se valer destes créditos públicos para investimento em suas áreas.  
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Absurdo impedir-se que hospitais, ambulatórios, laboratórios de análise e outros não  
possam se valer de créditos, incentivos ou recursos públicos para sua aplicação, modernização ou 
até compra de equipamento essenciais à coletividade em regiões onde só existem estabelecimentos 
de saúde privados.  
Parecer:   
   O dispositivo coíbe abusos na utilização de recursos, por definição, escassos, no sentido de 
aumentar a eficiência dos serviços prestados pelos órgãos do sistema nacional único de saúde, não 
devendo, portanto ser suprimido.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05067 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:      
Emenda supressiva, no todo ou em parte, dos arts. 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354 da Seção 
I, capítulo II do título IX do projeto do relator;  
Suprimam-se no todo ou em parte, os arts. 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354, dando-
se ao Título IX  
Secção I  
a seguinte nova redação:  
DA SAÚDE  
Art. 343 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Art. 344 - O Estado assegura o direito à saúde mediante:  
I - implementação de políticas econômicas e sociais que visam à eliminação ou redução do risco de 
doenças e de outros agravos à saúde;  
II - acesso universal, igualitário e gratuito às ações e serviços de promoção, proteção e  
recuperação da saúde, de acordo com as necessidades de cada um.  
Art. 345 - A Lei vedará prática cientificas ou experimentais que atentem contra a vida, a  
integridade física e a dignidade da pessoa.  
Art. 349 - É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de  
organização de serviços privados.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar na assistência  
da população, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas.  
353, § 1o. - O Estado assegura acesso à educação, à informação e aos métodos científicos de 
regulação da fecundidade que não atendem contra a saúde, respeitado o direito de opção individual.  
Art. 354 - A Lei sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e  
tecidos humanos para fins de transplante e de pesquisa., 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente no mérito da concisão, sendo suprimidos os artigos, 347, 349, 350, 352, § 
2o. do artigo 353 e artigo 354, conservando-se dos mesmos o que é indispensável à caracterização 
do setor.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05278 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a suprimir: parágrafo 3o. do art. 349, renumerando o § 4o. para 3o. 
Justificativa: 
O parágrafo diz o seguinte: 
O Poder Público pode interferir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao alcance 
dos objetivos de política do setor, bem como desapropriá-los 
O Parágrafo a eliminar é duplamente redundante. Primeiramente, quanto a permissão para o Estado 
intervir nos serviços privados de saúde. A intervenção do Estado na economia já está amplamente 
coberta pelo art. 303 e seus parágrafos. 
Quanto à desapropriação dos serviços privados de saúde, trata-se, apenas de espécies do gênero. 
Já previsto minuciosamente no art. 12, que trata aos direitos individuais, e, em particular, no inciso 
XIII, que trata do direito de propriedade privada, assegurada e protegida pelo Estado, e cujas alíneas 
dispõe sobre os casos de desapropriação.  
Justifica-se, assim, plenamente, a eliminação do parágrafo 3° do art. 349, a fim de evitar conflitos e 
superposições, e, também, para dar coerência e consistência ao Projeto.  
Parecer:   
   As alegações do Constituinte são procedentes. Entendemos, porém, que, por se tratar de saúde de 
um setor prioritário, devem ser especificados as hipóteses de intervenção e desapropriação. No caso, 
sempre que forem necessários para se atingir os objetivos do sistema de saúde. 
 
   
   EMENDA:05287 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SUPRIMIR: § 4o. DO ARTIGO 349. 
Justificativa: 
A supressão ora proposta do parágrafo 4º é necessária, por sua evidente contribuição com o caput do 
art. 349, que determina: 
“Art. 349 – É assegurada, na área de saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços privados na forma da lei, e de acordo com os princípios da política nacional de saúde. 
O parágrafo a suprimir contraria frontalmente esse e outros dispositivos do projeto da Constituição. 
Diz o parágrafo: 
“ § 4º - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País”. 
O referido parágrafo pretende, na verdade, estabelecer uma reserva de mercado para os serviços de 
assistência à saúde, de forma amplíssima, e sem razão que a justifique. Os princípios gerais 
consagrados no projeto, quanto à atividade econômica “art. 300) declaram que a ordem econômica 
esta “fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano”. O parágrafo agride, 
simultaneamente ambos os princípios. O da liberdade de iniciativa, ao impedir – sem qualquer 
ressalva ou condicionante – a presença de toda empresa de procedência estrangeira, ou mesmo, de 
qualquer parcela de capital estrangeiro nas empresas nacionais que explorem os serviços de 
assistência à saúde. Todos eles. Quaisquer serviços. 
O texto a eliminar agride, também, o princípio da valorização do trabalho humano. Na verdade, se 
aprovado o parágrafo 42, a Constituição estaria estabelecendo formas de discriminação entre 
categorias de trabalho humano. Umas ficariam valorizadas; outras – aquelas que seriam 
eventualmente empregadas pelas empresas proibidas – ficariam inferiorizadas. Não existe razão 
lógica para medida de tal drasticidade. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 72  

 

No plano mais geral, além dos princípios fundamentais de ordem econômica, citados, a norma 
constitucional aplicável á eventual, e sempre temporária, proteção às atividades de determinadas 
empresas nacionais, está contida no § 1º do art. 301, cujo caput define a empresa nacional (para 
caracteriza-la só se exige controle decisório e de capital, e não a totalidade). E em particular, o 
parágrafo contraria o disposto no §12 do mesmo art. 301, a saber: 
§ 1º - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para a defesa nacional 
ou para o desenvolvimento econômico poderão ter  proteção temporária”. 
Percebe-se como o art. 301 enquadra-se nos princípios de liberdade de iniciativa e de concorrência 
previsto no art. 300. Mesmo quando procura proteger empresas nacionais, o parágrafo 1º do art. 301 
cerca tal proteção de numerosas cautelas: 

(a) Há de haver definição por lei; 
(b) A atividade deve ser considerada estratégica; e somente em dois casos: defesa nacional e 

desenvolvimento econômico, 
(c) A proteção haverá de ser temporária. 

O parágrafo 4° do art. 349, que se pretende eliminar, contraria todos esses requisitos. Briga com o 
espirito da Constituição em processo de redação. 
Torna permanente, sem necessidade e sem qualquer constrangimento, uma reserva de mercado, que 
vai muito além da proteção temporária, acordável às atividades das estratégicas para a defesa ou o 
desenvolvimento nacionais. 
Parecer:   
   Não há qualquer contradição no § 4o. do Art. 349 em relação ao "caput" desse artigo. O "caput" 
estabelece uma regra geral e o § 4o. uma exceção que entendemos, deva prevalecer.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05478 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 349  
SUPRIMAM-SE DO PROJETO:  
a) o Parágrafo 1o. do Art. 349; e  
b) o Parágrafo 3o. do Art. 349 
Justificativa: 
A matéria que compõe o Parágrafo 1º deve ser tratada e disciplinada pela lei ordinária, dado o seu 
caráter particularizante além do que é discriminatório. 
O Parágrafo 3º versa sobre a matéria que deve também ser tratado e disciplinado pela lei ordinária 
que regulará os casos de intervenção, bem como, tratará do direito de defesa e em caso de 
desapropriação como realizará a indenização respectiva. 
Parecer:   
   Não se justifica, em nenhuma hipótese, o financiamento, pelo Estado, de instituições privadas de 
fins lucrativos.  
Quanto à intervenção e à desapropriação de serviços privados de saúde, devem permanecer como 
alternativa constitucional para a normalização de um setor considerado prioritário.  
pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05802 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUPRIMIR o parágrafo 1o do Artigo 349, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
É danoso ao desenvolvimento dos programas de saúde – quando de caráter particular e colide com a 
regra do parágrafo 2°, do mesmo Artigo. 
Parecer:   
   A alegação do Constituinte não procede. Na verdade, de nenhum modo se justifica o financiamento, 
pelo Estado, de instituições privadas de fins lucrativos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05803 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUPRIMIR o parágrafo 3o do Artigo 349, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
É danoso ao desenvolvimento dos programas de saúde – quando de caráter particular e colide com a 
regra do parágrafo 2°, do mesmo Artigo. 
Parecer:   
   A intervenção e a desapropriação de serviços privados de saúde, dada a prioridade do setor, 
devem permanecer como alternativas de controle.  
pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06232 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA - DISPOSITIVO EMENDADO art. 349, § 4o.  
Inclua-se no art. 349, § 4o. o seguinte:  
... ficando ressalvados os direitos das empresas que embora com participações societárias  
de capital estrangeiro, tenham sede no Brasil e que na data da promulgação da Constituinte, já 
desenvolvam no País as atividades ora regulamentadas. 
Justificativa: 
Esta emenda visa acima de tudo, resguardar o direito adquirido e a reciprocidade de comportamento 
entre os diferentes Países.  
Parecer:   
   A ressalva de direitos, quaisquer que eles sejam, é de caráter transitório, não cabendo sua inclusão 
no texto do artigo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 349 e seus parágrafos. Suprima-se o artigo 349, e seus parágrafos, do 
Projeto de Constituição, por conflitantes com matérias contidas nos Títulos II e VIII do Projeto e de 
Constituição apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A liberdade de trabalho e de organização societária estão garantidas no Título II deste Projeto. 
Repeti-la o desnecessário e improprio. Por isto o “caput” do artigo 349 deve ser suprimido. 
Os parágrafos que acompanham mencionado artigo são todos discriminadores, estatizantes, 
laborando contra a classe médica e contra a assistência que o particular pode e deve prestar aos 
brasileiros. 
Se não fossemos um grande hospital, com mais de 80 milhões de enfermos carecendo de 
assistência, pública ou privada. Mas tal não ocorre, e, de fato, a medicina socializadora, como temos 
em parte no País, é a que menos corresponde à expectativa de atendimento. 
A iniciativa privada dever ser estimulada a atuar, subsidiariamente, com o Estado, assistência à 
saúde do povo. Nunca restringida ou mesmo proibida, como faz o dispositivo que pretendo ver 
suprimido. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Considera-se que a intervenção e desapropriação são medidas indispensáveis à implementação 
eficiente de sistema nacional único de saúde. O dispositivo foi suprimido, porém resguardando-se a 
ideia central de seus parágrafos.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:07257 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 349  
Modifique-se no Projeto de Constituição, o Art. 349 § 2o.  
Art. 349 ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde poderá participar de forma  
complementar na assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de 
direito público, assegurando-se preferência às entidades filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos.  
§ 3o. ......................................  
§ 4o. ...................................... 
Justificativa: 
A presente emenda garante a participação, plural e democrática, de entidades cooperativas na área 
de saúde, baseada na livre adesão da sociedade e estabelecidas sob contrato de Direito Público, 
sem fins lucrativos. 
A sua colaboração na prestação de serviços na área da saúde proporciona a necessária cobertura na 
assistência a população. O descaso e a omissão no reconhecimento ao presente preceito implicará 
no fechamento de entidades como as UNIMED’S do Brasil que tantos e tão qualificados serviços tem 
prestado a sociedade brasileira Partindo-se da premissa que SAÚDE é prioridade, conservarmos as 
entidades que as garantem é dever maior e, esta, por sua vez, precede aquela. 
Parecer:   
   O substitutivo do relator mantem o tratamento preferencial às entidades filantrópicas. Isto não 
significa a não utilização da rede privada sem fins lucrativos, mas apenas privilegia as filantrópicas.  
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Muitas instituições denominam-se sem fins lucrativos, porém na verdade funcionam tipicamente de 
forma capitalista.  
Portanto, não vemos razão para privilegiá-las no texto Constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07270 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição (da Comissão de Sistematização) o seguinte texto 
complementar ao § 2o. do artigo 349:  
§ 2o. - "O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma  
complementar na assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de 
direito público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 
Justificativa: 
O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado no 
texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
“O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e não de capital permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/Empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada mais a nossa economia, estabelecendo veículos colonialistas, 
através de uma descentralização das nossas riquezas.” 
“Especificamente na área de saúde nos temos condições graças ao que já tem no Brasil, 
congregando cerca de 10.000 profissionais na área de saúde, que atendem cerca de 7 milhões de 
usuários – ter uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela 
medicina com ânimo de lucros”. 
Parecer:   
   O disposto na Emenda foi contemplado em outro dispositivo do Projeto. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:07639 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 349 e seus parágrafos.  
O art. 349 e seus parágrafos passam a ter a seguinte redação:  
Art. 349. - É assegurada ao cidadão a livre escolha de profissional e de serviços de saúde, público  
ou privado. 
Justificativa: 
É fundamental na democracia assegurar-se o direito a livre escolha do indivíduo que deseja recuperar 
a saúde o direito e escolha do serviço público ou privado e a sociedade só tem a ganhar com a 
concorrente para melhor servi-la. 
Parecer:   
   O dispositivo emendado foi suprimido, sendo a ideia central incorporada a dispositivo outro como 
garantia de livre iniciativa privada, não cabe a revisão proposta.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:08155 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 349, § 3o.  
Suprima-se o § 3o. do art. 349. 
Justificativa: 
O dispositivo em questão vem ferir diretamente o princípio da livre iniciativa, contrariando o inciso III 
do art. 6º, onde se faz saber que é uma das tarefas fundamentais do Estado democratizar a livre 
iniciativa a fim de abolir todas as formas de opressão.  
Ora, dar poderes para o Poder Público para intervir na iniciativa privada e possibilitar até a 
desapropriação não nos parece condizente com a democracia tão duramente conquistada por nós. 
Vislumbramos aqui um fantasma de governos autoritários (?) 
Parecer:   
   A intervenção e desapropriação são consideradas medidas inabdicáveis para a implementação de 
sistema nacional único de saúde, que eventualmente poderá utilizá-las.  
Pela rejeição. 
 
   
 EMENDA:08916 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 349, § 2o.  
Acrescente-se ao § 2o. do art. 349, do Projeto de Constituição da Comissão de sistematização, a 
expressão "e as sem fins lucrativos", redigindo-se este dispositivo da seguinte forma:  
Art. 349 ....................................  
§ 2o. - O Setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma  
complementar na assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de 
direito público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 
Justificativa: 
Como justificativa do encaminhamento de presente Emenda, transcrevemos um trecho da palestra 
proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio 
Ambiente: 
“O Cooperativismo, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de pessoal e 
não de capital, permite que sejam criados instrumentos que tenham condições de coibir os excessos 
característicos pela hipertrofia de Estado/Empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o mercantilismo 
multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos colonialistas, através de 
uma desnacionalização das nossas riquezas.” 
“Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já existe de cooperativismo 
de trabalho – representado pelas 150 UNIDADES que existem no Brasil, congregando cerca de 
40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de usuários – ter uma opção 
para aquelas propostas apresentadas pela medicina liberal e pela medicina com ânimo de lucros”. 
Parecer:   
   A expressão "entidades filantrópicas", constante do § 2º do Art. 349, tem caráter genérico, aí se 
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incluindo as entidades sem fins lucrativos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08923 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   "Dispõe sobre a retirada de órgãos humanos de cadáver para o uso em operações de transplante."  
Inclua-se no projeto de texto constitucional, na parte relativa à saúde, o seguinte dispositivo:  
- Respeitando os princípios familiares, morais éticos e religiosos da família, o corpo humano após a 
morte do indivíduo, poderá ser utilizado para a extração de órgãos que especificamente sirvam a 
pacientes, comprovadamente necessitados dos mesmos para  
sobrevivência, ou correção de lesão grave, por equipe de médicos composta de no início cinco (5) 
membros, devidamente registrada no Ministério da Saúde ao qual prestará conta de seus o uso de 
cada cadáver.  
- Lei Complementar regulamentará a matéria no prazo de cento e oitenta (180) dias.  
- Qualquer cidadão, por si ou por representante legal, poderá manifestar-se  
expressamente por escrito, perante manifestar-se expressamente por escrito, perante qualquer 
autoridade legalmente constituída, contrário à utilização de seu corpo, após a morte, para o fim 
estabelecido neste dispositivo. 
Justificativa: 
O gravíssimo problema da falta de órgãos vitais para transplantes agrava-se mais e mais a cada dia 
que passa em nosso País. Os fatores que mais contribuem para isto são a desinformação da 
população a respeito do complexo problema, os preconceitos religiosos e étnicos envolvidos e o 
medo especifico a respeito de tudo o que envolve a morte. 
Embora sejam preconceitos que mereçam respeito, mas que podem e devem ser mudado pois, com 
o avanço da ciência medica nos últimos anos, já é possível que esperemos verdadeiros “milagres” no 
campo dos transplantes de órfãos vitais para a salvação de vidas de doentes terminais que, sem 
transplante de determinados órgãos vitais, morreriam. 
Esse avanço na ciência não pode ser obstaculizado por tais preconceitos que, embora respeitáveis, 
podem e devem ser mudados ou vencidos com o fim de que se salvem vidas, sem ferir direitos e 
respeitando sentimentos. 
Nesta sugestão, estamos estabelecendo o princípio de que todo cidadão é doador natural de sus 
órgãos vitais, a menos que se manifeste devidamente em contrário. Também estamos de terminando 
que a extração de órgãos de cadáveres para transplante desde que não tenha havido manifestações 
em contrário, só será possível por equipe de no mínimo cinco médicos, devidamente registrada no 
Ministério da Saúde e q que a ele deve prestar devidas contas após cada uso de cadáver. A 
destinação dos órgãos registrados é clara e especifica: pacientes que deles necessitam para a 
sobrevivência física. Também estamos determinando que uma lei Complementar regulamente o 
assunto dentro de cento e oitenta dias após a promulgação da nova Constituição. 
Parecer:   
   O tema em foco foi considerado objeto de disciplinação posterior, e o dispositivo similar art. 354, foi 
suprimido.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:09180 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 354 e parágrafo único.  
O artigo 354 e seu parágrafo único do projeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 354 - É permitida a doação de órgãos e tecidos de doadores vivos, maiores e capazes, e de 
doadores mortos, não havendo disposição contrária do "de cajus" em vida e nem da família.  
Parágrafo 1o. - É vedado qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos.  
Nas disposições transitórias acrescentar o seguinte artigo:  
Art. ... - A remoção de órgãos e tecidos de cadáveres se dará após constatação da morte  
cerebral, observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. 
Justificativa: 
Os transplantes significam um avanço considerável da medicina moderna e um benefício inestimável 
a milhares de pessoas que se mantem vivas graças a este procedimento. 
O progresso observado pela medicina não tem sido, no entanto, acompanhado pela legislação. A 
inadequação das leis ou mesmo sua ausência, tem dificultado a remoção de órgãos de cadáveres. 
Esta situação é a grande responsável pela existência de milhares de pacientes que se mantêm em 
filas aguardando a doação de órgãos. Alguns sobrevivem graças a métodos artificiais extremamente 
penosos e, outros não. 
Por força ainda desta legislação, a remoção de órgãos de cadáveres ou de pacientes cuja morte 
cerebral seja cientificamente constatada e, sempre prejudicada. Ocorre por isso, com maior 
frequência, a remoção de órgãos de pessoas vivas de morbidade e até mortalidade. 
A morte cerebral teria seus critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina, o que eliminaria 
qualquer risco porventura existente para o doador. 
A inserção desta matéria no texto Constitucional, tal como se representa, vem de encontro e uma real 
necessidade em termos definitivos, da sociedade brasileira. 
Parecer:   
   A emenda propõe modificação no texto do Art. 354 e seu parágrafo único.  
Tendo em vista que o relator considerou a matéria de natureza infraconstitucional, a proposta de 
modificação ficou prejudicada. O dispositivo foi suprimido no substitutivo do relator. 
 
   
   EMENDA:09317 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 360 (Título II,  
Capítulo II, Seção I), como § 1o., ficando o parágrafo único como § 2o.:  
Art. 360. ..................................  
§ 1o. É permitido às instituições autorizadas proceder à utilização, para fins terapêuticos e científicos, 
de tecidos, órgãos e partes do corpo, "post mortem" de todos aqueles sujeitos à necropsia, por força 
de lei, na ausência de manifestação expressa, em vida, em sentido contrário, constante em 
documento de identidade. 
Justificativa: 
O sucesso na sobrevida dos transplantes depende, em primeiro lugar, de uma menor disparidade 
entre o sistema HLA do receptor e do doador, para reduzir o risco de rejeição. O rim é o órgão mais 
comumente transplantado, mas o número de pacientes que têm milhares hirto compatíveis, e em 
condições de doar um rim, é relativamente pequeno. Este fato, aliado ao risco da remoção de um rim 
de uma pessoa sadia, explica suficientemente a importância do uso do rim cadavérico, obtido em 
geral de pessoas que sofreram traumatismos ou acidentes vasculares cerebrais. As dificuldades se 
agravam com os problemas de preservação de um órgão que vai ser transplantado. O conceito de 
“morte cerebral”, hoje reconhecido, permite que tal órgão seja obtido de doadores em condições 
circulatórias ideais, evitando-se um período de inóxia homotérmica, muitas vezes fatídico para o 
transplante. Hoje já se fazem alo-transplantes renais, cardíacos, hepáticos, além de córnea, pele e 
osso. Iniciam-se os de pulmão, pâncreas, tecido hematopoiético, nervoso e musculoesquelético. A 
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opinião pública, segundo os veículos de comunicação, está francamente favorável à facilitação legal 
dos transplantes. 
Parecer:   
   Tendo em vista a supressão do Art. 354 do Substitutivo, fica prejudicada a Emenda.  
A matéria foi considerada assunto de lei ordinária.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:09857 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SUPRIMIR: ARTIGO 349 e 351  
Suprima-se os artigos 349 e 351. 
Justificativa: 
A pesquisa e o desenvolvimento cientifico-tecnológico não podem ficar sujeitas aos “interesses e 
diretrizes do Sistema Único da Saúde”. 
A redação dos artigos a serem suprimidos implica na “estagnação” da pesquisa, da formação de 
recursos e do crescimento científico, sempre que condicionamos aos “interesses” de um Sistema. 
Impor limites e condições à liberdade de pesquisa e ensino é impedir o avanço desejado e necessário 
no campo cientifico e tecnológico do País. 
Parecer:   
   O desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde é competência precípua do sistema 
nacional único de saúde, bem como disciplinar a formação e utilização de recursos humanos. São 
aspectos estratégicos em qualquer setor, não podendo, portanto, fugir ao seu controle.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09872 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 349, § 4o.  
Suprimir a expressão "... de assistência" do § 4o. do artigo 349. 
Justificativa: 
A supressão da expressão torna mais abrangente a restrição e seu objetivo é melhor atingido. 
Parecer:   
   O texto do Art. 349, § 4o, deve prevalecer. A supressão do vocábulo em nada melhora a expressão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09877 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 354  
Acrescente-se a expressão "... ou extração  
..." após a palavra "remoção" no artigo 354 e a expressão "células, líquidos e substâncias" após a 
palavra "tecidos" no mesmo artigo.  
Acrescente-se a expressão "células, líquidos e substâncias" após "tecidos" no parágrafo único do 
artigo 354. 
Justificativa: 
A proposta é mais abrangente do que a redação do anteprojeto e permite melhor responder seus 
propósitos.  
Parecer:   
   A matéria deve ser regulamentada a nível de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09948 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. 349, § 2o.  
Acrescente-se a expressão "respeitado o parágrafo anterior" no § 2o. do artigo 249, após a expressão 
"contrato de direito Público". 
Justificativa: 
Sem acréscimo, poderia ser interpretado o parágrafo segundo como negação do parágrafo primeiro. 
A vinculação é necessária para obter-se coerência entre os dois dispositivos. 
Parecer:   
   O acréscimo da expressão "respeitado o parágrafo anterior" é absolutamente desnecessário, pois o 
texto do § 2o. do Art. 349 em nada conflita com o seu § 1o.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10238 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do artigo 349 a seguinte redação:  
"Art. 349 - ................................. 
§ 3o. - O Poder Público poderá, mediante prévia e justa indenização, desapropriar os  
serviços de saúde, de natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos da política  
nacional do setor." 
Justificativa: 
A redação que se pretende alterar é a seguinte: 
“§ 3º - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao 
alcance dos objetivos da política nacional do setor, bem como desapropria-los”, 
A intervenção do Estado no domínio econômico já está prevista no artigo 303 do Projeto de 
Constituição, razão pela qual torna-se desnecessário mencionar, uma vez mais, a faculdade 
conferida ao Poder Público. 
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De outro lado e no tocante à desapropriação dos serviços de natureza privada é imperativo fixar de 
que forma será o procedimento, isso é, mediante prévia e justa indenização. 
É como se justifica a emenda. 
Parecer:   
   As condições de desapropriação dos serviços de saúde, em face da sua condição de 
essencialidade, devem ser objeto de regulamentação própria.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10860 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Elimine-se o parágrafo 3o. do Art. 349, remunerando-se o § 4o. para 3o. 
Justificativa: 
O parágrafo diz o seguinte: 
“O Poder Público pode interferir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao alcance 
dos objetivos de política do setor, bem como desapropriá-los. É o texto do parágrafo 3°. 
O Parágrafo a eliminar é duplamente redundante. Primeiramente, quanto a permissão para o Estado 
intervir nos serviços privados de saúde. A intervenção do Estado na economia já está amplamente 
coberta pelo art. 303 e seus parágrafos. 
Quanto à desapropriação dos serviços privados de saúde, trata-se, apenas de espécies do gênero. 
Já previsto minuciosamente no art. 12, que trata aos direitos individuais, e, em particular, no inciso 
XIII, que trata do direito de propriedade privada, assegurada e protegida pelo Estado, e cujas alíneas 
dispõe sobre os casos de desapropriação.  
Justifica-se, assim, plenamente, a eliminação do parágrafo 3° do art. 349, a fim de evitar “conflitos e 
superposições... com vistas a dar coerência e consistência” ao projeto, conforme palavras do relator 
da comissão de sistematização.  
Parecer:   
   A intervenção e desapropriação são medidas técnicas e jurídicas admissíveis em diversas ocasiões 
e necessárias à implementação do sistema nacional único de saúde, devendo ser eventualmente 
disponíveis.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10966 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Título IX - Capítulo II - Seção I  
Dê-se ao parágrafo único do art. 354 a seguinte redação:  
"Art. 354...............................  
Parágrafo Único - É vedado todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e tecidos humanos". 
Justificativa: 
Deve ficar inscrita, também, com toda a careza, a proibição do comércio de sangue, comércio que 
tantos danos tem causado à saúde em geral. 
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Parecer:   
   O dispositivo emendado foi suprimido. Fica, portanto, prejudicada a análise da emenda.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:11531 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: § 3o, art. 349  
Suprimam-se o § 3o do art. 349 do projeto. 
Justificativa: 
Entendemos que tal punição num texto constitucional dará oportunidade a nível municipal, 
especialmente de prefeituras a atos motivados por interesses pessoais ou por represálias a 
adversários.  
Parecer:   
   A supressão do § 3o, do art. 349 (Atual Art. 348, § 3o.) foi julgada inoportuna por tratar-se de 
importante dispositivo de regulamentação da atuação do setor privado de saúde no Brasil. 
 
   
  EMENDA:11692 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
Substitua-se a Seção I, do Capítulo II, do Título IX, para o seguinte:  
"SEÇÃO I"  
Da Saúde  
Art. - As ações e os serviços de saúde são, preferentemente de natureza pública, cabendo à lei 
dispor sobre sua regulamentação, execução e controle.  
Art. - É assegurada a liberdade de exercício profissional da saúde e de organização de serviços 
privados em acordo com os princípios da política nacional de saúde.  
Art. - A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitam a remoção de órgãos e tecidos 
humanos para fins de transplantes e de pesquisa.  
Parágrafo único - é vedada comercialização de órgãos e tecidos humanos. 
Justificativa: 
Sintetiza-se, com a emenda, a Seção I, do capítulo II, do Título IX, sem prejuízo das iniciativas 
concorrentes na área da saúde, do poder público e do privado. Além do mais, remete-se para a lei 
ordinária a complementariedade dos princípios, que a futura Constituição vier a adotar. 
Mantêm-se as regras de remoção de órgãos e tecidos humanos para transplantes, deixando á lei 
ordinária as condições e requisitos de sua ocorrência.  
Por constar do Capítulo dos Direitos Individuais, elimine-se a repetição despropositada de que a 
saúde é direito de todos. A lei não deve ser repetitiva. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito da concisão, porém há questões que não podem deixar de ser explicitadas, 
como o direito à saúde, e outras que se considerou conveniente postergar para disciplinação 
posterior, como as condições de transplantes.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:11782 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 349, Título IX, Capítulo II, Seção I, § 3o.  
Suprimam-se do projeto de Constituição da Comissão de Sistematização o § 3o., do Art. 349. 
Justificativa: 
O próprio artigo 348. Já assegura ao Estado a regulação, execução e controle das ações de saúde, o 
que deverá ser efetivado pela legislação ordinária. 
O intervencionismo pretendido pelo citado parágrafo sem perspectiva de resistir ao futuro, que estará 
cheio de tecnologia, não pode ser preceito constitucional. 
A intervenção e até desapropriação nos serviços de saúde poderão ser adotadas, mas somente em 
leis ordinárias segundo a necessidade do tempo. 
Parecer:   
   A intervenção e desapropriação são instrumentos jurídicos e medidas técnicas de reconhecida 
validade, consideradas necessárias à implementação do sistema nacional único de saúde, para 
utilização eventual.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12095 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PT/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 349 
Justificativa: 
Esse dispositivo permite a continuação dos convênios que tanto mal tem causado à prestação de 
serviços médicos e hospitalares pela Previdência Social, inclusive com graves e continuadas 
denúncias de fraudes, lamentavelmente difíceis de serem provadas para fins de punição.  
É preferível que os recursos públicos sejam utilizados apenas por órgãos oficiais de saúde. 
Parecer:   
   A supressão do § 2o. do Art. 349 (Atual Art. 348, § 2o.) foi considerada inoportuna tendo em vista 
tratar-se de dispositivo de justiça social no setor de saúde. 
 
   
   EMENDA:12101 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 349:  
"É vedada a destinação de recursos públicos para instituições privadas de saúde sob qualquer forma, 
inclusive isenções fiscais e abatimentos de despesas dos rendimentos para efeito de tributação". 
Justificativa: 
O Estado tem que utilizar seus recursos na sua própria prestação de serviços de saúde. 
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E ingenuidade querer se acreditar que a empresa privada somará seus recursos ao do Estado para 
melhor atender ao povo. No máximo melhoraria a situação de um grupo de privilegiados. 
Em termos de saúde e educação não pode haver privilégios custeados pelos cofres públicos. 
Parecer:   
   A emenda em apreso foi aprovada em seu mérito no Art. 348, § 4o., II. 
 
   
   EMENDA:12259 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 349, § 3o., acrescente-se:  
"...desapropriá-los, quando eles faltarem ao cumprimento da lei". 
Justificativa: 
O parágrafo, como está redigido, expõe a medicina privada à vontade e aos interesses da autoridade, 
que pode cercear os legítimos direitos de seus possíveis adversários. 
Parecer:   
   A sugestão de modificação do § 3o. do Art. 349  
(Atual Art. 248, § 3o.) está implícita no atual texto, não sendo, portanto, necessário a modificação. 
 
   
   EMENDA:12260 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 349, § 2o., suprima-se. 
Justificativa: 
O que é concedido à liberdade do exercício profissional, no caput do Artigo, é suprimido nesse 
parágrafo, que torna a medicina privada em simples concessionarias de saúde, da mesma forma que 
as empresas de ônibus são concessionarias de transporte privado.  
Parecer:   
   A supressão do § 2o. do art. 349 (Atual Art. 348, § 2o.) é julgada desnecessária uma vez que 
contém importante dispositivo de regulamentação da atuação do setor privado de saúde. 
 
   
   EMENDA:12935 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   O parágrafo 3o. do Art. 349 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - O Poder Público, através do comando administrativo único, estabelecerá diretrizes que  
possibilitem uma efetiva subordinação das ações de saúde prestadas pela rede hospitalar privada 
aos interesses maiores da população e objetivos da política nacional do setor. 
Justificativa: 
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Da forma com está redigido o parágrafo 3º do Art. 349 inviabiliza a medicina privada como empresa. 
E todas as características conjunturais e estruturais do setor, torna-se difícil pensar numa estatização 
da medicina no Brasil. 
Intervir ou explorar estabelecimentos de saúde detém, como pré-condição, uma radical de todo o 
aspecto de relações sociais, econômicas e políticas no país. Em segunda instancia, desapropriar a 
rede privada traria implicações econômicas que não passam pela realidade dos cofres públicos 
brasileiros. Se o orçamento estimado para o setor não tem condições imediatas para reaparelhar a 
rede pública, que dirá para comprar estabelecimentos privados. 
O mais sensato é disciplinar a atividade médico-hospitalar de propriedade particular aos objetivos 
governamentais. 
Parecer:   
   A Emenda, tal como proposta, é contemplada no seu mérito, em outros artigos do texto do novo 
Projeto de Constituição. 
 
   
   EMENDA:13058 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 349  
Suprimam-se do Projeto:  
a) o § 2o, do Art. 349;  
b) o § 3o, do Art. 349. 
Justificativa: 
A Constituição é carta de princípios. 
O dispositivo que se visa suprimir, ficaria melhor assentado em legislação ordinária. 
Parecer:   
   A Emenda é rejeitada, por entender-se que o conteúdo destes dois parágrafos do Art. 349 (agora 
Art. 348, § 2o, 3o. e 4o.) são indispensáveis para a regulamentação da atuação da medicina privada 
no país. 
 
   
   EMENDA:13286 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se no § 1o. do art. 349 as palavras "com fins lucrativos". 
Justificativa: 
A maioria das instituições privadas da saúde se encobrem sob a denominação social de Sociedades 
sem fins lucrativos. Tal é o caos das empresas de Seguro de Saúde, como Golden Cross, Blue 
Cross, e inúmeras outras, pretensamente sem fins lucrativos. 
Parecer:   
   A Emenda, tal como proposta, argumenta sobre as aberrações do mercado privado de saúde, no 
país. No entanto, a retirada da frase "com fins lucrativos" seria extremamente radical, desfigurando as 
intenções do dispositivo. 
 
   
   EMENDA:13564 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 349, Caput, §§ 1o., 2o. e 3o.  
Dê-se ao Art. 349, §§ 1o, 2o. e 3o, do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação:  
"Art. 349 - É assegurada, na área de saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços privados, na forma da lei."  
§ 1o. É vedada a destinação de recursos orçamentários para investimentos em instituições privadas 
de saúde com fins lucrativos."  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma complementar na 
assistência oferecida pelo Poder Público, na forma da lei."  
§ 3o. O poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao 
alcance dos objetivos da política nacional de saúde para desapropriá-los mediante justa indenização." 
Justificativa: 
A democracia coloca o bem-estar social e a promoção humana como objetivos fundamentais a serem 
alcançados. 
Ao Estado, A Democracia reserva papel primordial, como regulador das relações entre os diferentes 
segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como assegurar 
adequada distribuição da riqueza nacional. 
Não obstante, a Democracia alcança seus objetivos sociais e confere responsabilidades ao Estado, 
sem ser estatizante. 
Não pode ser diferente na área da assistência à saúde da população brasileira. É preciso que o poder 
Público assuma suas indeclináveis responsabilidades. 
Simultaneamente, é preciso assegurar à Sociedade o direito de participar do processo assistencial, 
quer sob forma de pratica liberal, quer sob forma de empresas privadas que atuem respeitando a 
ética profissional. 
A redação final dada ao Projeto de Constituição pela Comissão de Sistematização, para ser 
apreciado e votado pelo plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é inteiramente desiquilibrado, 
na sua Seção correspondente à Saúde (art. 134 até art. 354). 
A proposta confunde o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da Assistência 
médico – odontológica. Senão vejamos: Os profissionais liberais, as instituições filantrópicas, o 
cooperativismo médico, as empresas privadas éticas, que constituem a grande parcela da atual 
estrutura assistencial do País, ficam submetidas ao Sistema Único de Saúde, estatal. Cumprirão as 
determinações que lhe forem feitas e participarão complementarmente na assistência à saúde da 
população. Sempre sob condições do direito público e podendo sofrer intervenção ou desapropriação, 
quando isto interessar ao Sistema Único de Saúde. 
Por todos esses motivos, não é aceitável, para uma Nação que pretende constituir uma sociedade 
aberta, com um mínimo de intervencionismo do Estado – e nunca através da estatização – o texto 
submetido – o texto submetido à apreciação dos Constituintes, nos termos em que está. 
Parecer:   
   É assegurada a livre iniciativa privada em saúde, vedando-se a transferência ao setor privado com 
fins lucrativos de recursos "orçamentários" ao invés de "públicos". Acatadas em parte as limitações 
propostas.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13598 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 354 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 354. A Lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos 
humanos para fins de transplante e de pesquisa, determinando a inclusão da condição de doador na 
identificação do portador". 
Justificativa: 
Para que os doadores de órgãos em potencial, voluntários ou por força de lei, sejam reconhecidos 
sob esta condição, necessário se torna a inclusão, em documento que identifique, dessa disposição 
de sua última vontade. 
O dispositivo, certamente, reverter-se-á em benefícios dos incontáveis receptores que aguardam a 
oportunidade única de um órgão, já inútil para o doador, capaz de lhe devolver a saúde ou, mesmo, 
viabilizar sua própria vida.  
Parecer:   
   O dispositivo em pauta foi suprimido, não cabendo a sua revisão.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13627 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Dispositivo emendado: art. 349 § 1o.  
Suprima-se o parágrafo primeiro do art. 349. 
Justificativa: 
A necessidade da existência de instituições privadas no atendimento à saúde da população se 
evidencia pela absoluta precariedade com que o Estado sustenta o seu sistema, carente em 
equipamentos, pessoal e local físico. 
As obrigações que o Estado carrega já são por demais onerosas. Devemos, pois, procurar diminuir e 
intervenção do Estado, como forma de conter os gastos públicos, que, de forma indireta atingem a 
população, na medida em que, tais gastos são pagos com os impostos recolhidos compulsória e 
obrigatoriamente dos trabalhadores. 
Se o nosso sistema fosse eficiente e atendesse, de forma ao menos mediana, às necessidades da 
população; o cidadão se sentiria gratificado, mas a desordem e a desorganização campeiam. 
Isso cria frustração e ira à população, por não ver resultado satisfatório, diferente da Inglaterra, por 
exemplo, que tem a medicina socializada mas com excelente nível de atendimento. 
Ainda não podemos prescindir das instituições particulares no atendimento à saúde e não podemos 
antecipadamente alijar tais entidades de exercerem seu direito de trabalho, honroso e honesto. 
Parecer:   
   Em sendo os recursos para saúde escassos por definição, torna-se imperioso assegurar o seu uso 
da forma mais produtiva, desde que coerentes com os objetivos visados. No caso, entra em 
consideração a necessidade de assegurar um acesso igualitário da população às ações de saúde, 
exigindo atuação direta do Estado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13648 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir os parágrafos 1o. e 3o. do art. 349. 
Justificativa: 
- No parágrafo 1º o assunto deve ser tratado e disciplinado por lei ordinária, dado o seu caráter 
particularizante, além do que é discriminatório.  
- No parágrafo 3º o assunto já é tratado como norma geral em outro título.  
Parecer:   
   Considera-se que a destinação dos recursos orçamentários bem como a possibilidade de o Estado 
intervir em órgãos do setor privado em saúde, tendo em vista a política nacional de saúde, são 
aspectos essenciais à execução dessa mesma política e, eventualmente, poderão ser utilizadas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13672 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
No artigo 349, parágrafo, 2o. substituir a palavra "pode" pela palavra "deve.  
Artigo 349:  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. O Setor privado de prestação de serviços "deve" participar do sistema nacional de saúde. 
Justificativa: 
Esta alteração visa retirar o caráter de complementariedade e de serviço público concedido, que se 
pretende impor a livre iniciativa.  
Parecer:   
   A redação fica mais concisa, sem perder a ênfase sugerida, pelo uso do imperativo diretamente: 
"participará". Acolhida no mérito da apreciação.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13797 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição (da Comissão de Sistematização) o seguinte texto 
complementar ao § 2o. do artigo 349:  
§ 2o. - "O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma  
complementar na assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de 
direito público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 
Justificativa: 
O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área de saúde, está fundamentado no 
texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
“ O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e não de capital, permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir os 
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excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/Empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada mais a nossa economia, estabelecendo veículos colonialistas, 
através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
Especificamente na área da saúde, nos temos condições graças ao que já tem o Brasil, que atendam 
cerca de 7 milhões de usuários – ter uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina 
liberal e pela medicina com ânimo de lucros”. 
Parecer:   
   A Emenda propõe um novo texto para o § 2o. do Art. 349 o que foi parcialmente acolhida. (Atual 
Art. 348, § 2o.). 
 
   
   EMENDA:13905 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 349 a seguinte redação:  
Art. 349 - .....................................  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde pode colaborar na cobertura assistencial à 
população mediante a celebração de convênios. 
Justificativa: 
A redação do projeto é confusa, principalmente ao falar em contrato de direito público, figura 
inexistente no mundo jurídico. O mais correto é a celebração de convênios, conforme a emenda 
recomenda.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço propõe novo texto para o Art. 349, § 2o. onde as coberturas dos serviços de 
saúde por entidades privadas, seriam contratadas através de convênios. A Comissão de 
Sistematização, no entanto, levando em consideração os legítimos anseios e direitos da população 
brasileira, considera que os contratos de direito público são os mais apropriados para tal fim. 
 
   
   EMENDA:13906 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 349, § 2o., do Projeto a seguinte redação:  
Art. 349 ....................................  
§ 2o. O setor privado complementará a atuação do Sistema Único de Saúde sob a coordenação das 
autoridades encarregadas de sua implementação. 
Justificativa: 
É preciso definir o papel que está desistindo, pelo texto constitucional, ao setor privado na área. Deve 
ela ser uma complementação à presença do Estado e, por isso mesmo, submeter-se a uma sadia 
coordenação para que o Sistema, estatal, seja o mais eficiente possível.  
Parecer:   
   A Emenda em questão propõe nova redação para § 2o. do art. 349, que, no entanto, já está 
contemplada no mérito no novo texto em elaboração. 
 
   
   EMENDA:13912 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 90  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No § 2o. do art. 349 do Projeto de Constituição onde se lê: "tendo preferência e tratamento especial 
as entidades filantrópicas", leia-se: "tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins 
lucrativos.' 
Justificativa: 
A Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda. nos sugeriu a presente emenda, 
fundamentada, em síntese, nos seguintes termos. 
Esta proposta é a original da Subcomissão de Saúde, baseada no entendimento das autoridades 
especializadas na matéria de que toda entidade reconhecida sem fins lucrativos tem traços de 
filantropia, ao passo que nem toda entidade filantrópica dispensa o lucro. 
A característica de filantropia estabelece um vínculo moral entre os instituidores da entidade e os 
destinatários dos seus objetivos sem que exclua, a princípio, que enquanto meio, a Saúde seja fonte 
de lucro e a Medicina objeto de mercancia, tal como na realidade ocorre.  
Parecer:   
   O termo entidades não lucrativas é mais abrangente e inclui entidades que na verdade, não 
mereceriam o tratamento privilegiado que se deseja dar às entidades filantrópicas, no texto 
constitucional.  
Isto não implica que as entidades não lucrativas venham a gozar, em lei complementar do Sistema 
Nacional de Saúde, de preferência numa escala de graduação a ser estabelecida no relacionamento 
com o setor público.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13969 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 354  
O Artigo 354 e seu Parágrafo 1o. do Projeto de Constituição do Nobre Relator, passam a ter a 
seguinte redação:  
Art. 354. "É permitida a doação de órgãos e tecidos de doadores vivos, maiores e capazes e de 
doadores mortos, não havendo disposição contrária do "De Cujus" em vida e nem manifestação 
contrária da família".  
Parágrafo Único. É vedado qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos.  
Nas disposições transitórias acrescentar o seguinte artigo onde couber:  
Art. A remoção de órgãos e tecidos de cadáveres se dará após constatação da morte,  
observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço sugere um novo texto para o Art. 354 sendo, portanto, prejudicada pela 
supressão integral do referido artigo. 
 
   
   EMENDA:14047 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 349. 
Justificativa: 
A própria Constituição, ao tratar da intervenção do Estado no domínio econômico, traga as diretrizes 
a serem observadas. Creio ser desnecessário repetir, neste capítulo, a mesma norma.  
Parecer:   
   A Emenda em questão, que propõe a supressão do § 3o. do art. 349, (atual Art. 348, § 3o.), não foi 
acolhida pela Comissão de Sistematização por julgar que o expresso neste parágrafo é dispositivo 
indispensável às eventuais adaptações e aperfeiçoamento do setor saúde no Brasil. 
 
   
   EMENDA:14103 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 349, § 4o.  
Suprima-se o § 4o. do art. 349 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo é xenófobo, discriminatório e ofensivo à liberdade de escolha do doente. A este é que 
cabe selecionar a entidade prestadora de serviços de saúde, independentemente da nacionalidade 
prestadora de serviços de saúde, independentemente da nacionalidade dos sócios, e exclusivamente 
em função da seriedade profissional e avanço tecnológico da empresa prestadora de serviços 
médicos. O nacionalismo não deve inibir a liberdade do cidadão de escolher o tratamento que lhe 
garante meais sobrevida. Não deve haver reserva de mercado para hospitais e clínicas 
incompetentes. 
Parecer:   
   A Emenda em questão é rejeitada, por entender que, sem xenofobia, a participação de empresas 
estrangeiras no setor saúde acentuariam as distorções já existentes, deslocariam e absorveriam as 
nacionais. Além de atuarem numa faixa de pouco interesse para a saúde pública nacional. 
 
   
   EMENDA:14235 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se do § 1o., do art. 349 a expressão "investimento em". 
Justificativa: 
Trata-se de corrigir e adequar as formas existentes do sistema de saúde, de maneira a ter a iniciativa 
privada sem a interferência do Estado, buscando-se, consequentemente, a eficiência da máquina 
estatal na sua missão constitucional estabelecida no art. 343.  
Parecer:   
   A Emenda em questão, propõe a retirada da frase "investimento em " no § 1o. do Art. 349. (Atual 
Art. 348, § 4o.,  
II) é, no entanto, do entender da Comissão de Sistematização que aquela frase confere maior 
entendimento ao texto constitucional. 
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   EMENDA:14829 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 349  
Suprima-se do Projeto de Constituição: § 3o.  
Art. 349 § 3o.  
Renumere-se o seguinte. 
Justificativa: 
Entendemos que o ato de INTERVIR E OU DESAPROPRIAR, por arte do Poder Público deve 
constituir capítulo próprio, ficando a especificidade caso a caso (hospitais, farmácias, cooperativas e 
outras tantas instituições comunitárias ou particulares). 
Entendemos ainda, que da forma como se expressa o dito parágrafo, não explicita qual o Poder 
Público e o setor hierárquico deste poder com força a exercer atos tão sérios e tão graves. 
O poder de INTERVENÇÃO está contido no capítulo VII e dentro dele deve ser explicitado. Os atos 
de DESAPROPRIAÇÃO estão contidos no Artigo 12 – Inciso XIII – itens “a”, “b”, “c” e “d” e, dentro 
deles devem ser explicitados, também o Art. 54 Inciso XXIII item “b”, contempla o tema. 
Parecer:   
   A retirada do § 3o. do Art. 349 (atual art. 348, § 3o.) esvaziaria excessivamente a força do 
dispositivo, razão pelo qual esta proposta é rejeitada. 
 
   
   EMENDA:14844 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
da Seguridade Social  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se todo o texto do art. 354 do Projeto. 
Justificativa: 
A emenda é supressiva. Nossa emenda (substitutiva) ao artigo 350 torna desnecessário, por 
repetitivo, o artigo n° 354. Concorre para o “enxugamento” do texto. 
Parecer:   
   Acolhida a sugestão de supressão do Art. 354. 
 
   
   EMENDA:15269 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 349  
Suprima-se, a parte final do Art. 349, do Projeto de Constituição, onde se lê: "e de acordo com os 
princípios da política nacional de saúde", de modo que o citado Artigo fique com a seguinte 
disposição:  
Art. 349 - É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e da organização de 
serviços privados, na forma da lei. 
Justificativa: 
A ser mantida a redação integral do referido Artigo, como proposto no Projeto de Constituição, é ter-
se de admitir que os profissionais de saúde passam a ser menos concessionários de serviços 
públicos. Observa-se que as ações de saúde passarão a ser funções de natureza pública, e o único 
exercício privado possível será através do regime de concessão. Isso tenderia a fazer desaparecer o 
profissional liberal, fazendo-o subordinado ao pensamento e as injunções oriundos dos responsáveis 
pelo autor de saúde do Estado. 
A inciativa privada participa, na área da saúde, de todas as modalidades de atendimento médico-
hospitalar e inclui, além dos consultórios particulares, postos de saúde, clinicas, hospitais filantrópicos 
e beneficentes, hospitais gerais e especializados, medicina de grupo, cooperativas médicas, etc. 
É importante, imprescindível que seja assegurada, no texto constitucional, essa liberdade, sem torna-
la dependente e submissa aos princípios da política nacional de saúde.  
Parecer:   
   O dispositivo em pauta foi suprimido, resguardando-se a livre iniciativa privada em saúde, no § 1o. 
do art. 348. Não cabe a revisão proposta. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:15419 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
da Seguridade Social  
Seção I  
Da Saúde  
Artigo 349  
A saúde é direito de todos. Cabe ao Estado e a cada cidadão, promovê-la, protegê-la e preservá-la.  
Parágrafo 1o.:  
O Estado garantirá o acesso livre, universal, igualitário e gratuito, de seus cidadãos às ações e 
serviços públicos de saúde.  
Parágrafo 2o.:  
O estado deverá organizar as ações e serviços públicos de sua iniciativa, em sistema único de saúde, 
hierarquizado, descentralizado e regionalizado.  
Parágrafo 3o.:  
Os atos nocivos à saúde individual ou coletiva, cometidos voluntária ou involuntariamente serão 
objetos de Código Penal. 
Justificativa: 
(da emenda do artigo 349) 
A emenda é aditiva 
A conceituação de saúde no anteprojeto é vaga, pouco abrangente e não atribui ao cidadão 
responsabilidade ou deveres para com a própria saúde ou a alheia. 
Os parágrafos propostos definem com mais clareza o “modo faciendi” capaz de assegurar o direito ao 
cidadão aos cuidados estatais de saúde sem a exclusão ou atrofia dos serviços privados de saúde, 
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assegura ainda, à unificação das ações e serviços estatais de saúde como se pretende no 
anteprojeto.  
A emenda torna o texto mais claro e objetivo, e, ainda que aditiva, não alonga o texto pois pressupõe 
e acarretará a eliminação do artigo 350 com seus dois incisos propiciando o “enxugamento” do texto 
constitucional. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito da concisão e resguardados os princípios de saúde como direito de todos, 
acesso igualitário às ações de saúde e organização de sistema único de saúde.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15420 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
da Ordem Social  
Capítulo II  
da Seguridade Social  
Seção I  
da Saúde  
Artigo 349  
Parágrafo 2o.  
O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar nas assistências à saúde da 
população pelo estado, sob condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência 
e tratamento especial as entidades filantrópicas e  
as cooperativas de profissionais de saúde. 
Justificativa: 
A emenda é aditiva. Acrescenta a expressão “pelo estado” tornando mais claro o texto. É também 
supressiva retirando a expressão “de forma complementar”, desnecessária; se a iniciativa é estatal a 
participação do setor privado na assistência à população, só pode ser complementar. É aditiva ainda 
por acrescentar “e cooperativas de profissionais de saúde”. Esse acréscimo visa o estimulo á 
formação de cooperativas de profissionais de saúde evitando a intermediação de terceiros. 
Parecer:   
   A decisão de preferenciar as entidades filantrópicas extrapola a sua condição de não ter fim 
lucrativo, e visa o funcionamento harmônico do sistema nacional único de saúde, com acesso 
igualitário ao mesmo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:15421 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
Da ordem Social  
Capítulo II  
da Seguridade Social  
Seção I  
da Saúde  
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artigo 349 Parágrafo 3o.  
O Poder Público pode convocar os serviços de saúde de natureza privada necessários ao alcance 
dos objetivos da política nacional do setor. 
Justificativa: 
A emenda substitutiva substitui a palavra intervir por convocar, tornando o parágrafo menos 
autoritário. Elimina-se também a expressão “bem como desapropria-los”, pela mesma razão. 
Parecer:   
   A intervenção e a desapropriação são medidas comuns indispensáveis juridicamente à 
implementação eficiente de sistema nacional único de saúde. Tem uso eventual consagrado, 
historicamente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:15649 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 349.  
§ 5o. O Poder Público assegurará a prestação de assistência farmacêutica; no plano da atenção 
básica de saúde, a todos os brasileiros:  
§ 6o. As aquisições de produtos farmacêuticos, para uso público, recairão nos artigos produzidos por 
empresas nacionais, quando disponíveis internamente. 
Justificativa: 
As ações básicas de saúde, precárias em nosso país, tem, como um de seus principais componentes 
a assistência farmacêutica, que só se efetivará com uma forte indústria nacional no setor. 
Parecer:   
   O controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos é competência do sistema 
nacional único de saúde, o qual disciplinará a matéria posteriormente, no nível de detalhamento que 
se fizer necessário.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:15729 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, mais um artigo assim redigido, na Seção I, Capítulo II, Título IX:  
"Art. - O Sistema Único de Saúde respeitará os seguintes princípios:  
I - Universalidade do atendimento;  
II - Pluralidade de sistemas médicos-assistenciais;  
III - Livre exercício profissional;  
IV - Livre opção do cidadão pelos diversos sistemas". 
Justificativa: 
O artigo consagra oportuna preocupação democrática. Nenhuma política de saúde, com eficácia 
social, será promovida sem o concurso do setor privado, cujo engajamento será fator decisivo para 
êxito das iniciativas públicas. Muito menos se pretenderá a implantação de um sistema, erguido sobre 
o destroçamento da iniciativa privada. 
Claro que ela deverá ajustar-se às diretrizes da política oficial, seguramente definidas em função dos 
superiores interesses da população. 
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Há, pois, que integrá-la num esforço conjunto que, sem prejuízo das metas oficiais, garanta realmente 
a liberdade de escolha e o livre exercício profissional. Ambos são imprescindíveis à garantia da 
universalidade do atendimento e à manutenção necessária da pluralidade de sistemas médico-
assistenciais. 
A emenda encerra uma proposição repassada do mais puro conteúdo democrático. 
Parecer:   
   Realmente é imprescindível proteger-se o livre exercício profissional no sistema econômico vigente. 
Daí manter-se a assistência à saúde livre à iniciativa privada, o que impõe a liberdade do exercício 
profissional.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15841 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 349, § 2o.  
No art. 349, § 2o., onde se diz"... tratamento especial às entidades filantrópicas,  
diga-se:"... tratamento especial para as entidades sem fins lucrativos". 
Justificativa: 
Justifica-se a medida o teor do oficio da UNIMED/RS (Federação das Cooperativas Médicas do Rio 
Grande do Sul) que abaixo transcrevemos: 
Senhor Constituinte. 
Considerando que: 

1. A intenção do referido preceito, na sua redação original, é considerar como forças auxiliares 
ao Sistema Nacional de Saúde aquelas entidades que não fazem da Medicina uma 
mercadoria e da saúde uma fonte de lucro; 

2. A caraterística filantrópica restabelece um vínculo moral entre os instituidores da entidade e 
os destinatários dos seus objetivos sem que exclua, a princípio, que enquanto meio, a saúde 
seja fonte lucrativa e a Medicina objeto de mercancia, tal como na realidade ocorre, 

3. Toda entidade legalmente reconhecida como sem fins lucrativos tem traços de filantropia, ao 
passo que nem toda entidade filantrópica despensa o lucro, segundo expressamente 
reconhecem as autoridades especializadas. 

Solicitadas seu máximo empenho no sentido do que possamos ver o parágrafo 2º do artigo 349 
(Seção I – DA SAÚDE) modificando em suas palavras finais, como originalmente havia sido proposto 
pela Subcomissão de Saúde. 
No Anteprojeto de Constituição distribuído pela Comissão de Sistematização consta. 
“.... e tratamento especial as entidades filantrópicas... 
Nossa sugestão de que passe a constar. 
“..e tratamento especial para as entidades sem fins lucrativos...” 
Parecer:   
   O uso da expressão citada baseia-se na constatação de que todas as entidades filantrópicas não 
são lucrativas mas nem todas aquelas sem fins lucrativos são filantrópicas. Preferencia-se uma área 
realmente indispensável a um País carente de recursos e de assistência à saúde, como o nosso.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:16135 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: art. 349, § 3o.  
Substitua-se no § 3o. do art. 349, "in fine", a expressão "bem como desapropriá-los" por  
"vedada, porém, sua desapropriação com esta finalidade". 
Justificativa: 
O atingimento dos objetivos da política nacional de saúde pode justificar, excepcionalmente, a 
intervenção estatal nos serviços de saúde de natureza privada. Não deve, porém, ser motivo para 
que se promova a desapropriação dos mesmos, provocando a retirada do setor de quem já vinha 
contribuindo, ainda que em sintonia apenas parcial com as diferenças governamentais, para o 
atendimento das carências da população.  
Parecer:   
   A possibilidade da desapropriação é indispensável à consecução de eficiência no sistema nacional 
único de saúde, fator imprescindível até mesmo pela pressão da demanda crescente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:16211 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 343 à 354.  
- Dê-se aos Artigos 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 as seguintes redações, respectivamente, 
suprimindo-se os demais Artigos da Seção I:  
"Art. 343 - A saúde como um bem social se constitui em direito e dever de todos.  
Art. 344 - O Estado assegura o direito à saúde:  
a) implementando políticas econômica, sociais e sanitárias visando o promoção, proteção e 
recuperação da saúde.  
b) estabelecendo, regulamentando, executando e controlando a aplicação de normas e medidas que  
visem a eliminação ou redução de riscos a saúde e a vida.  
c) através da organização e manutenção de Sistema Nacional, público e comando único a cada nível 
de governo, que garanta acesso universal, igualitário e gratuito à ações e serviços de saúde 
preventivos, curativos e de reabilitação.  
d) através da organização e operação do Sistema Nacional de Insumos básicos de saúde, que  
deterá o monopólio da importação de equipamentos médico-odontológicos e medicamentos e de 
matéria-prima para a indústria farmacêutica, distribuindo os mesmos em todo o território nacional.  
e) garantindo a participação de organizações comunitárias e sindicais na gestão e controle dos  
serviços de saúde e de segurança do trabalho.  
Art. 345 - A inobservância de deveres, preceitos legais ou atos normativos relativos a saúde e à 
segurança do trabalho constitui crime inafiançável.  
Art. 346 - Na defesa da saúde pública e da segurança do trabalho a autoridade sanitária, na forma da 
lei, e sem prejuízo das sanções penais cabíveis, poderá:  
a) proibir ou regulamentar o uso, a venda, a propaganda, a fabricação ou a implantação de produtos;  
b) vetar, sustar ou embargar quaisquer atividades, projetos ou obras, públicas ou privadas;  
c) multar, cobrar indenização, suspender, cassar licença ou interditar quaisquer empresas ou 
instituições;  
d) intervir ou desapropriar serviços de saúde.  
Art. 347 - O Sistema Nacional de Saúde observará:  
a) planos nacionais, estaduais e municipais de saúde aprovados pelos respectivos legislativos;  
b) política de recursos humanos com valorização profissional em carreira de acesso por  
concurso público e de tempo integral e dedicação exclusiva, salvo para os que acumulem cargos de 
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ensino e pesquisa.  
c) política visando a correção de desigualdade sanitárias entre a população.  
d) política de financiamento da prestação de serviços de saúde exclusivamente a entidades sem 
finalidades lucrativas.  
Art. 348 - O Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde compreenderá:  
a) a Central de Medicamentos Imunobiológicos, empresa estatal responsável pela importação e 
distribuição de medicamentos, imunobiológicos e matéria-prima para a indústria farmacêutica e pelo 
financiamento para a pesquisa e desenvolvimento  
tecnológico e produção de fármacos, segundo as necessidades e prioridades do Sistema Nacional de 
Saúde.  
b) Central de Equipamentos Médico Odontológicos, empresa estatal responsável pela importação e 
distribuição de equipamentos médicos-odontológicos e financiamento de pesquisas, desenvolvimento 
tecnológico e produção de equipamentos segundo as necessidades e prioridades do Sistema 
Nacional de Saúde;  
c) Laboratórios e Institutos estatais responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico e produção de 
medicamentos, hemoderivados e imunobiológicos, segundo os planos da Central de Medicamentos e 
Imunobiológicos.  
d) Universidades e Instituições oficiais responsáveis pela pesquisa e o desenvolvimento tecnológico 
em saúde e áreas afins, e a formação de recursos humanos necessários ao Sistema Nacional de 
Saúde e ao Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde.  
e) Empresas privadas responsáveis pela produção de medicamentos, imunobiológicos e 
equipamentos médico-odontológicos, necessários às atividades do Sistema Nacional de Saúde.  
Art. 349 - É permitido ao indivíduo ou familiares "post-mortem", dispor de seus órgãos, tecidos, 
células, líquidos e substâncias, desde que não prejudique sua saúde e não os faça objeto de 
comércio. 
Justificativa: 
No campo da saúde não só se distinguem necessidades sentidas e não sentidas, mas principalmente 
emergir, hoje, falsas necessidades criadas pelo complexo médico industrial. 
O princípio ético, nessas condições, deve ser mantido com a definição do objetivo maior do sistema 
de saúde, que é promover a justiça social pela correção das desigualdades nas oportunidades e 
riscos de adoecer e morrer precocemente. 
A presente emenda vai de encontro com os ideais do povo e por isto merece de nossa parte total 
apoio. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração em vários dispositivos do Projeto de Constituição da Seção Saúde.  
Algumas propostas foram de alguma forma aproveitadas pelo Relator no seu Substitutivo. Outras 
não.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16668 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir o Parágrafo 3o. do Artigo 349, o Termo "Bem como desapropriá-los". 
Justificativa: 
As Instituições Privadas têm contribuído significativamente, no setor de Saúde Pública, seria um 
contrassenso desapropriá-las. 
Parecer:   
   Considera-se a possibilidade de desapropriação, em consonância com os objetivos da política 
nacional de saúde, de serviços de saúde de natureza privada, medida de inegável eficácia na 
organização setorial. A matéria será objeto de lei.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:16997 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   O parágrafo 3o. do Art. 349 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - O Poder Público, através do comando administrativo único, estabelecerá diretrizes que 
possibilitem uma efetiva subordinação das ações de saúde prestadas pela rede hospitalar privada 
aos interesses maiores da população e objetivos da política nacional do setor. 
Justificativa: 
De forma como está redigido o parágrafo 3° do Art. 349 do Projeto de Constituição, torna inviável a 
medicina em termos empresariais. Na medida em que vivemos e trabalhamos num país de economia 
de mercado e que o setor hospitalar privado é responsável pela maior parte do atendimento médico-
hospitalar em todos os estados brasileiros, torna-se difícil pensar numa estatização da medicina no 
Brasil. 
Intervir ou explorar estabelecimentos de saúde detém, como pré-condição, uma mudança radical de 
todo o espectro de relações sociais, econômicas e políticas no País. Em segunda instancia 
desapropriar a rede provada traria implicações econômicas que não passam pela realidade dos 
cofres públicos brasileiros. Se o orçamento estimado para o setor não tem condições imediatas para 
reaparelhar a rede pública, que dirá para comprar estabelecimentos privados. 
O mais sensato é disciplinar a atividade médico-hospitalar de propriedade particular aos objetivos da 
política nacional de saúde.  
Parecer:   
   A sugestão de nova redação do § 3o do art. 349 é acolhida parcialmente no seu mérito. 
 
   
   EMENDA:17059 REJEITADA 
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 o parágrafo 3o. do Art. 349, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O presente artigo é da competência de Lei Ordinária. 
Além do mais a livre iniciativa fica sujeita ao arbítrio por parte do poder público, dependendo, 
inclusive, do capricho do titular da Pasta responsável pelo Setor. 
Parecer:   
   A sugestão de supressão do § 3o do art. 349 de Projeto de Constituição é considerada demasiado 
radical e induziria a uma desfiguração imperdoável no dispositivo em apreço. 
 
   
   EMENDA:17249 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
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Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.  
A Seção I ("da Saúde") do Capítulo II (" da Seguridade Social") do Título IX ("da Ordem  
Social") passa a se constituir no Capítulo III - da Saúde, reordenando-se os demais Capítulos e  
Seções do Título IX, dando-se nova redação aos artigos 343 a 354 e acrescentando-se um novo 355, 
renumerando-se os demais:  
"Capítulo III  
Da Saúde  
[...] 
Art. 349. As Instituições de assistência à saúde sem fins lucrativos na condição de concessionárias 
de serviços público poderão ser chamadas a colaborar na cobertura assistencial à população sob 
condições estabelecidas em contrato de Direito Público. Lei Complementar definirá os parâmetros 
para que uma entidade sem fins lucrativos possa ser beneficiada por este dispositivo.  
§ 1o. É vedada a transferência sob qualquer título de recursos públicos a instituições de assistência à 
saúde com fins lucrativos.  
§ 2o. O Poder Público poderá intervir, desapropriar ou expropriar os serviços de saúde de natureza 
privada necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor.  
§ 3o. Fica proibida a exploração direta ou indireta por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde.  
[...] 
Art. 354. A Lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos 
humanos para fins de transplante e de pesquisa sendo vedada a prática em incapazes e menores.  
Parágrafo único. É vedado todo tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos.  
[...] 
Justificativa: 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL 
Os níveis de saúde da população resultam de um conjunto de condições associadas ao trabalho, 
alimentação, habitação, transporte, educação, renda, meio ambiente, liberdade, lazer, posse da terra 
e acesso aos serviços de saúde. Desta forma, a saúde de um povo é resultado da forma de 
organização social da produção e da apropriação dos bens e serviços, que na sociedade brasileira 
tem gerado grandes desigualdades nos níveis de vida e da saúde. 
Assim, se as camadas sociais mais ricas apresentam níveis de vida e de saúde semelhantes às dos 
países capitalistas centrais, a maioria da população tem um nível de vida e de saúde igual à dos 
países mais pobres do mundo. 
As exigências do processo de acumulação do capital nas últimas décadas no país é responsável pelo 
desenvolvimento de um modelo econômico baseado na grande concentração do capital nacional 
associado ao capital internacional, na transferência para o Brasil de linhas de produção industrial 
extremamente lesivas para a saúde do trabalhador, e, na super exploração da força de trabalho 
(transferência de grandes contingentes de trabalhadores do campo para a periferia das cidades, 
vivendo em condições sub-humanas, sem emprego fixo, sem proteção trabalhista e previdenciária, 
perda do valor real dos salários, aumento da jornada de trabalho, insatisfação do ritmo de produção, 
etc) 
Isto trouxe reflexos graves para a qualidade de vida da população, que se encontra hoje em níveis 
que não correspondem ao grau de desenvolvimento econômico que o pais alcançou. Segundo o 
último censo, 67% da população ativa no Brasil recebe até 2 salários mínimos, sendo que no 
Nordeste essa porcentagem chega a 84%, e dentre estes, 65% recebe menos de 1 salário mínimo. 
A situação de saúde da população brasileira também não corresponde ao estágio de 
desenvolvimento do país se compararmos com a Argentina, Chile e Venezuela, veremos que temos 
uma mortalidade geral e infantil superior as desses países da América Latina. Internamente, 
observamos diferenças muito grandes no estado de saúde entre brasileiros das diversas regiões e 
das diversas classes sociais um nordestino pobre vive 30 anos menos que um sulista rico; nos grupos 
pobres e explorados da população em todas as regiões, o risco da mortalidade infantil é de 10 vezes 
maior. 
Em virtude desse processo de acumulação do capital, da exploração do trabalho, da urbanização 
desordenada, da população industrial que se utiliza de equipamentos e substancias agressivas ao 
trabalhador, estabelecem-se altos índices de incidência dos diversos tipos de doenças nas diferentes 
regiões do país. 
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Registra-se nas regiões sul e sudeste, uma grande incidência das doenças denominadas “modernas 
e industriais” ou outros, decorrentes das formas atuais de acumulação do capital e exploração da 
força de trabalho: ritmo de produção, organização do trabalho, contato com substancias nocivas, 
máquinas inseguras etc. A morte por doenças cardiovasculares, câncer, doenças profissionais, 
acidentes do trabalho e por outras formas de violência, como profissionais, acidentes do trabalho e 
por outras formas violência, como suicídio, homicídio, acidentes de transito cresceram bastante de 
1960 para cá. As doenças crônico-degenerativas constituem causa importante de aposentadoria por 
invalidez, e as cardiovasculares (principalmente a hipertensão arterial), as doenças mentais e as 
ostecartrites constituíram 58,7% dos motivos de aposentadoria pelo INPS em 1980. 
Por outro lado, não resolvemos os problemas (decorrentes a alta incidência das “doenças tradicionais 
ou da pobreza periférica, ligados às forças mais atrasadas de acumulação do capital, exploração do 
trabalho e ocupação do solo, Tais doenças, algumas delas ocorrendo desde a época colonial, 
restringe-se principalmente a determinadas regiões do país, principalmente de produção agrícola. No 
entanto, hoje elas emergem nas zonas urbanas e expandem-se nas fronteiras de ocupação territorial, 
como na Amazônia e em Rondônia esquistossomose (6 a 8 milhões), tuberculose (1 milhão), doença 
de Chagas ( mais ou menos 6 milhões), malária (160 mil casos novos por ano), desnutrição (40 
milhões), as doenças infecciosas associadas à desnutrição são responsáveis por 26% da mortalidade 
de crianças menores de 5 anos, Essas doenças denunciam as péssimas condições de vida da 
população salários baixíssimos, alimentação insuficiente, más condições de habitação e saneamento, 
Aproximadamente 300 mil crianças morrem por ano no país por doenças que a medicina brasileira 
poderia resolver, E, mais recentemente, agravando ainda mais o nível de saúde da população, 
vivemos a eclosão das epidemias de febre amarela e dengue, doenças que já estavam sob controle 
desde as primeiras décadas deste século no Brasil. 
Nos últimos 26 anos, o estado de saúde da população brasileira, mantém as desigualdades regionais, 
No período verifica-se para as capitais brasileiras uma queda na ocorrência da mortalidade das 
“doenças dos países periféricos”, como por exemplo as infectocontagiosas, e da mortalidade em 
menores de 1 ano, No entanto, os níveis alcançados estão longe do aceitável para o padrão de 
desigualdade regional da década de 60, Por outro lado, no mesmo período, a mortalidade nas 
capitais para as “doenças dos países centrais”, como por exemplo as crônico-degenerativas, vêm 
apresentando significativo aumento nas regiões mais industrializadas do país como o sul e o sudeste. 
Portanto, infere-se que as chamadas “doenças dos países periféricos” constituem sendo um 
problema importante para o Brasil como um todo, ao mesmo tempo em que as “doenças dos países 
centrais’ crescem de importância no quadro nostálgico brasileiro, principalmente nas regiões mais 
industrializadas. 
Em linhas gerais esta situação configura um quadro sanitário peculiar onde, na 8ª Economia 
Capitalista, convivem problemas de saúde mais frequentes nos países capitalistas periféricos e 
aqueles que ocorrem nas economias mais desenvolvidas do mundo capitalista. 
Por outro lado, na configuração dos serviços de saúde poderes também perceber as reflexões do 
processo de acumulação do capital, principalmente dos últimos 20 anos. Enquanto em muitos países 
de formação capitalista, as políticas sociais tendem a se constituir em mecanismos de redistribuição 
de renda entre regiões geográficas e entre as classes sociais, no Brasil, ao contrário, a política de 
saúde não só tem favorecido uma maior concentração de renda, como tem possibilitado a 
constituição de mais um raro de acumulação do capital, Diferentemente do que se deu em outros 
países da América latina, o estado brasileiro pouco investiu na implantação de serviços públicos de 
saúde mais grave ainda, nos últimos 20 anos, passou a subsidiar o desenvolvimento de um amplo 
setor privado de prestação de assistência medica, com os recursos provenientes das contribuições 
dos trabalhadores para a Previdência Social, Isto foi possível com a exclusão da participação dos 
trabalhadores dos organismos do sistema previdenciário após a criação do INPS em 1967, e pela 
criação de elos entre a tecnoburocracia estatal e os grupos privados empresariais e da área de 
saúde. 
Os grupos privados na saúde se desenvolve através de duas principais modalidades de prestação de 
serviços. 

a) Os serviços hospitalares, representados na sua maioria pela FBH (Federação Brasileira de 
Hospitais), que na década de 70 conseguiram beneficiar-se de financiamento público para 
ampliação de seus leitos (via recursos da Caixa Econômica Federal pelo Fundo de Apoio 
Social), e são mantidos pelos contratos que celebram com o INAMPS para atendimento dos 
previdenciários urbanos e rurais; 
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b) Os convênios com empresas ou “medicinas de grupo”, representadas pela ABRAMGE 
(Associação Brasileira de Medicina de Grupo), em que se dá a convergência dos interesses 
lucrativos dos empresários médicos com os interesses de lucratividade e controle do 
trabalhador por parte das empresas industriais, comerciais e financeiras, localizadas 
principalmente na regi~]ao sudeste. 

Em contrapartida, nesse mesmo período, o Estado instituiu o investimento de recursos na prestação 
de serviços através dos hospitais estatais, dos centros de saúde, dos ambulatórios públicos, bem 
como dos hospitais e ambulatórios próprios do INAMPS 
Por essas razoes, chegamos à década de 80, com a destinação de 85% dos recursos públicos 
federais (do INAMPS e Ministério da Saúde), aos serviços médicos hospitalares, principalmente 
privados, de custo elevado e qualidade questionável, enquanto são insignificantes os recursos 
destinados ao controle das doenças transmissíveis, bem como, as medidas adotadas para combate-
las são de caráter emergencial (de maior custo e menor eficácia, nos momentos de epidemias, 
inexistindo nas unidades básicas de saúde, condições para o controle e o diagnostico rotineiro 
dessas doenças. A ação dessas unidades não inclui também medidas de controle dirigidas aos 
agravos gerados pelo processo de produção (poluição ambiental, acidental de trabalho, doenças 
profissionais, bem como os acidentes de um modo geral, com domésticos, de trânsito.) 
Outro aspecto a ressaltar e a assistência médico-odontológica prestada pelos sindicatos de 
trabalhadores urbanos e rurais, através dos convênios com o INAMPS e FUNRURAL, substituindo as 
obrigações do Estado no setor e reforçando as ações assistenciais do sindicato, em detrimento de 
suas lutas. 
Também em relação à prestação da saúde, devemos apontar para a extrema desigualdade de 
serviços à que a população tem direito e acesso. As diferenças se dão entre previdenciários e não 
previdenciários, entre previdenciários com convenio-empresa e sem convenio-empresa, entre 
empregados e desempregados, subempregados, trabalhadores não registrados, boias-frias, 
empregados domésticos etc. Enquanto para o trabalhador urbano o INAMPS propiciou 2,05 
consultas/ano em 1980, para o trabalhador rural o índice ficou por volta de 0,4 consultas/ano, um 
outro exemplo, em 1981, o INAMPS gastou 6 vezes mais com os previdenciários do Rio de Janeiro 
do que com os previdenciários do Maranhão.  

2. DIREITO DE ASSISTENCIA À SAÚDE 
-Caracterização do direito à saúde de cada ser humano como de interesse coletivo, como dever do 
Estado,  
- Acesso igualitário de todos os habitantes do território nacional às ações e serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde em todos os níveis; 
- Caracterização dos serviços de saúde como públicos e essenciais. 
      3.  ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
Como vimos, a organização atual dos serviços de saúde no Brasil, tem por principal objetivo o “lucro”. 
Apenas como exemplo ainda, podemos citar a existência em 1984 de 70 tomógrafos 
computadorizados concentrados na área mais rica do país. Este número de aparelhos daria para 
atender 490 milhões de habitantes, ou seja, para a nossa realidade seriam suficientes apenas 20 
aparelhos, desde que distribuídos adequadamente. A instalação de laboratórios, de outros 
equipamentos e até a construção de hospitais e clinicas obedecem à lógica da maximização do lucro. 
Esta e a questão central que dever ser denunciada, pois saúde não é “mercadoria e o objetivo lucro” 
e incompatível com a assistência à saúde igualitária e de boa qualidade ao conjunto da população.  
Assim, não se coloca a pura e simples estatização do “atual” sistema de assistência, pois, este 
sistema foi montado objetivando maximizar a concentração do capital e não de atender às reais 
necessidades da população. 
O que realmente se coloca como objetivo a se alcançado é a implantação de um novo sistema de 
saúde que deverá utilizar partes do atual sistema, porem com outra lógica. Este novo sistema deverá 
ser composto pelos serviços públicos dos níveis federal, estaduais e municipais, pelas instituições 
privadas sem fins lucrativos e por algumas instituições privadas com fins lucrativos, que por estarem 
estrategicamente localizadas e, que após estudos regionais, sejam, aconselhável sua 
desapropriação. Assim, esse novo sistema de saúde deverá ser unificado, socializado, 
descentralizado, sob controle da população, e que ofereça assistência à saúde de igual qualidade ao 
conjunto da população, independentemente das pessoas serem da área urbana ou rural, 
previdenciária ou não. 
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Assim, e fundamental ocorrer a nível federal a definição de um comando único para o sistema de 
saúde. Esta unidade de comando deverá ser reproduzida a nível estadual e municipal, 
descentralizado imediatamente os níveis de decisão. 
O governo deverá investir na ampliação e na melhoria do atendimento da rede pública, dando passos 
no sentido socialização e progressiva estatização da assistência a saúde no país Neste sentido é 
fundamental isolar e não transferir mais recursos públicos para as instituições privadas com fins 
lucrativos (Santas Casas e instituições beneficentes), dentro de um programa de democratização de 
administração e controle destas instituições, com vistas à descentralização e hierarquização dos 
serviços no sistema unificado de saúde. 
O sistema unificado de saúde deverá ser implantado progressivamente, de acordo com as condições 
locais, organizando módulos de saúde.  
O Módulo de Saúde é concebido como uma rede de Unidades Básicas de saúde (UBS), e um 
hospital geral (HG), organizados de forma hierárquica em níveis de complexidade e articulados 
funcionalmente sob gerência única. A UBS é porta de entrada principal da clientela para esse sistema 
de saúde que tem por objetivo prestar assistência integral à saúde da população em área 
geograficamente delimitada. 
O Modulo de Saúde acrescenta as seguintes características: 
- é a unidade organizacional e de planejamento de todas as ações a serem desenvolvidas; 
- desenvolve suas atividades sob gerência única com autonomia orçamentária e administrativa. 
- sua estrutura organizacional e funcional deverá ser compatível com a viabilização e manutenção do 
novo modelo de assistência. 
- deverá contar com o sistema unificado de informação gerencial e operacional – para responder as 
necessidades próprias (informações referentes a: produção, vigilância epidemiológica, recursos 
humanos, custos, medicamentos, materiais e outros), bem como as institucionais,  
- deverá contar com o sistema de custos que leve em consideração os vários componentes do 
Modulo, que permita não só a avaliação de cada Componente mas também a avaliação comparativa 
entre eles e entre módulos; 
- as tecnologias de apoio – diagnóstico e tratamento (laboratório clinico, radiologia, transporte, 
manutenção etc), e administrativo – devem sentir a todas as unidades componentes do Módulo, 
- todas as ações a serem desenvolvidas serão planejadas, implantadas, acompanhadas e avaliadas a 
nível do Módulo. O Módulo analisará aspecto das ações sobre a população alvo, a eficácia e a 
eficiência dos serviços prestados, devendo reorienta-los, quando necessário, 
- O Módulo programará suas atividades a partir das necessidades de saúde da população de sua 
área de atuação, utilizando o enfoque de risco na determinação de prioridade, com base na relação 
demanda de saúde/tecnologia disponível; 
- O Módulo será dotado de capacidade assistencial para resolver a grande maioria de problema de 
saúde da área destina-se resolver a 90% dos problemas). Os principais componentes que levarão a 
resultados desejados são a capacidade resolutiva de cada nível (UBS e MG), operacionalização 
adequada de atividades, o modelo organizacional a ser adotado, recursos materiais e recursos 
humanos capacitados para execução das atividades; 
- O Módulo desenvolverá os mecanismos da referência e conferencia entre UBS e MG. A referência e 
contra referência são elementos formais que garantem a continuidade do atendimento e terão 
importância fundamental para a obtenção de credibilidade dos usuários, imprescindível no sucesso 
do Módulo de assistência proposto,  
- O Módulo articula-se com outro serviço de maior complexibilidade localizados dentro ou fora da área 
geográfica do mesmo, para referir problemas de saúde que necessitam de tecnologia que o Módulo 
não disponha. Esse tipo de apoio deverá ser garantido através de instrumentos formais a serem 
estabelecidos entre as instituições públicas e/ou privadas sem fins lucrativos; 
- O Módulo desenvolverá mecanismos de controle de qualidade de eu produto, utilizando tecnologia 
conhecidas ou desenvolvendo outras. A participação da comunidade na gestão do Módulo deverá ser 
estimulada com a ótica de promover a participação do usuário no controle de qualidade dos serviços; 
- O Módulo adotara, como ação fundamental, as atividades de desenvolvimento de recursos 
humanos, com vistas à elevação e manutenção dos níveis de atendimento e da capacidade resolutiva 
desejável,  
- O Módulo adotará uma estrutura e uma política de pesquisas operacional que contribuam para o 
desenvolvimento dos serviços de saúde. 
4. AS QUESTÕES DO ACESSO E DA QUALIDADE 
Admite-se que implantação do sistema unificado de saúde deverá garantir: 
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- atendimento oportuno, segundo as necessidades, 
- respeito à dignidade dos usuários, por parte dos servidores e prestadores de serviços de saúde; 
- atendimento de qualidade compatível com estágio de desenvolvimento na área de saúde. 
- direito de acompanhamento pelos familiares a doentes internados, garantida a assistência integral 
inclusive nos aspectos psicológicos e sociais, 
5. QUESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
A prática tem mostrado que as principais características dos movimentos populares foram as 
seguintes. 
- organizarem-se a partir da iniciativa da própria população independentemente do Estado e dos 
partidos políticos, 
- ganharem importância porque conseguiram a ampla participação da população, constituindo-se em 
movimentos de massa; 
- garantiram ampla participação da população, devido ao alto grau de democracia interna, que 
permitia a todos a participação no processo de decisões que encaminhar as lutas, 
- ao apresentarem suas reivindicações, permaneciam organizados e pressionado o poder público, 
não confiavam que as autoridades atenderiam sem pressão popular. As vitorias tem servido de 
estímulos para novas lutas e não para desmobilização e acomodamento, 
- buscaram a unificação dos movimentos através de propostas de lutas conjuntas e não através 
entendimentos entre cúpulas; formaram programas de luta cada vez mais amplos e abrangentes, 
- souberam desafiar a lei e as ameaças vindas de “cima”, confiando em que a única maneira de 
enfrentar as suas necessidades era assumir a luta pelos seus direitos com as suas próprias mãos e 
com a força de sua união. 
Considerando estes aspectos o PT na área de saúde defende: 
- o respeito e autonomia dos movimentos populares e suas formas de organização; 
- a democratização dos conhecimentos e informações de saúde para facilitar a participação da 
população, 
- definição de espaços adequados de participação popular e dos trabalhadores de saúde no 
planejamento, decisão da alocação de recursos, controle e avaliação dos serviços e programas, nos 
diversos níveis do sistema unificado de saúde, inclusive de instituições privadas em fins lucrativos 
que recebem recursos públicos. 
Concluindo, consideramos que a participação popular tem um rumo claro e explicito no programa do 
PT “Lutamos pela construção de uma democracia que garanta aos trabalhadores, em todos os níveis 
a direção das decisões políticas e econômicas do País. Uma direção segundo os interesses dos 
trabalhadores e através de seus organismos de base”. 
6. TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE 
- admissão no serviço público só por concurso público,  
- remuneração condigna e isonomia salarial entre as mesmas categorias profissionais nos níveis 
federal, estadual e municipal, estabelecimento urgente e imediato de carreiras profissionais com 
planos de cargos e salários; 
- estabelecimento de oportunidades de aperfeiçoamento e atualização profissional periódica; 
- política salarial discutida com os trabalhadores da saúde, 
- reconhecimento de liberdade sindical dos servidores, 
- composição multiprofissional das equipes, de acordo com as características de demanda de cada 
região, em consonância com os padrões de cobertura de assistência,  
- preparação do trabalhador de saúde para reconhecer o direito e estimular a participação da 
população no desenvolvimento das atividades de saúde; 
- participação nos conselhos em conjunto com a população, reforço do compromisso do servidor com 
a população usuária, para eliminar o autoritarismo existente nesta relação. 
7. ENSINO E PESQUISA 
- recuperação e ampliação dos centros formadores de recursos humanos e integração de sua política 
educacional e de seus serviços ao sistema unificado de saúde, 
- formação dos profissionais de saúde em todos os níveis de forma integrada ao modelo de 
assistência que deverá ser prestada pelo sistema unificado de saúde regionalizado e hierarquizado, 
- inclusão no ensino de saúde do conhecimento de práticas alternativas de assistência;  
- desenvolvimento de atividades de pesquisa nas áreas biomédicas, de equipamentos e de serviços 
de saúde, também nos serviços de assistência, com a participação do pessoal da execução, de forma 
integrada com as entidades de ensino e pesquisa. 
9. EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS 
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- estabelecer controle social sobre a incorporação da tecnologia na área da saúde, para evitar que a 
orientação do processo da assistência à saúde fique sob o domínio das empresas multinacionais de 
equipamentos e medicamentos, 
- desenvolver nas instituições nacionais de pesquisa sem fins lucrativos, tecnologia adequada as 
nossas necessidades, 
- garantir a produção estatal de sons, vacinas e lista básica de medicamentos e distribuí-los 
gratuitamente a população através do sistema unificado de saúde. 
9. FINANCIAMENTO 
- deverão ser formados fundos únicos de saúde nos níveis federal, estadual e municipal, 
- o financiamento do sistema unificado de saúde é de responsabilidade pública, devendo ser fixado 
um percentual nos orçamentos da união, estados e municípios (valor indicativo – 13% em cada nível). 
10. ASSISTÊNCIA MÉDICA À MULHER 
O atendimento à mulher pelo sistema de saúde tem-se limitado, quase que exclusivamente, ao 
período gravídico-puerperal e mesmo assim, de forma deficiente. Ao lado de exemplos sobejamente 
conhecidos, como a assistência preventiva e de diagnóstico precoce de doenças ginecológicas, 
outros aspectos, como prevenção, detenção e terapêutica de doenças de transmissão sexual, 
repercussões biopsicossociais da gravidez não desejada, abortamento e acesso a métodos e 
técnicas de controle de fertilidade, têm sido relegados a plano secundário. Esse quadro assume 
importância ainda maior ao se considerar a crescente presença da mulher na forma de trabalho, além 
de seu papel fundamental no núcleo familiar. 
2) O planejamento familiar e questão de suma importância para o futuro dos brasileiros, conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país. 
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais aprovados. 
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades privadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se confundirá com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá as necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento a saúde. 
3) A obrigatoriedade prevista neste artigo, pela qual o Estado garantirá o acesso à informação e aos 
métodos contraceptivos afasta a possibilidade de que interesses nacionais ou estrangeiros e de 
setores governamentais interfiram na reprodução humana. 
Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiros 
decidam sobre o planejamento da procriação. 
Outrossim, o artigo vem integrar à Constituição Norma contida na Convenção sobre a eliminação de 
todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto n° 
89460, de 20/03/84 De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a 
família sobre o planejamento de reprodução. 
4) Em outras Comissões a questão do aborto tem sido tarefa tratada com um grande radicalismo 
levando inclusive e um retrocesso na atual legislação brasileira vigorando o ponto de vista destes 
constituintes nem os casos previstos de aborto terapêutico ou gravidez advinda de estupro teria a 
interrupção da gravidez permitida por lei. 
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 cauda sérios danos à saúde das mulheres e chega a mesmo 
colocar em risco sua vida, e, d) a maioria das vítimas do aborto mal praticado são as mulheres das 
classes mais pobres. No caso da nossa emenda, no entanto, estamos querendo apenas ver a 
questão do ponto de vista da assistência médica. 
Não estamos entrando no mérito da criminalização, descriminalização ou legalização. 
O que queremos é garantir, pois isto muitas vezes na prática é negado, o direito da mulher e o dever 
do sistema único de saúde prestar assistência médica aquelas mulheres que por algum motivo e de 
alguma forma estão no processo de interrupção de gravidez. Com este direito e dever assegurados 
na lei, não acontecerá como hoje que a mulher teme procurar os serviços médicos nestas 
circunstancias com graves consequências para sua saúde levando-se, às vezes, à morte. Além disso, 
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não mais a mulher será atendida nesses locais como se ela estivesse fazendo uma concessão, um 
favor, muitas vezes sendo humilhada e maltratada. 
11. SAÚDE OCUPACIONAL 
Para concluir uma palavra sobre a questão do trabalhador. Nossa proposta, seguindo a orientação 
dos debates da Conferencia Nacional da Saúde do Trabalhador que contenham com a participação 
de centenas de sindicatos, das centrais sindicais e de órgãos do setor, é por sua integração no 
Sistema Único de Saúde. 
Além disso, são previstos dispositivos com a participação dos trabalhadores na fiscalização do meio 
ambiente e da gestão nos órgãos que tratam do assunto. 
Assim, acreditamos que o enfoque das questões relativas as doenças do trabalho, doenças 
profissionais e acidentes do trabalho, sua assistência e sua prevenção mudariam radicalmente de 
enfoque. Das prioridades nos estudos de custo/benefício, da maximização da produção e dos lucros, 
teríamos como prioridade a vida, a saúde e o bem-estar do trabalhador. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma reformulação total da seção da saúde, transformando-a em capítulo.  
Muitos dos dispositivos propostos foram de alguma forma aproveitados no Substitutivo, com outra 
redação.  
Outros não foram acatados.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17453 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o Parágrafo único do art. 354 pelo seguinte:  
Parágrafo Único - É vedado todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e tecidos humanos. 
Justificativa: 
Acrescente-se o termo “sangue” como uma solução para extinguir-se o execrável comércio de 
sangue, um dos grandes responsáveis pela propagação de muitas doenças, inclusive a AIDS. 
Deve ser considerado também o aspecto da coerência da lei, pois proíbe-se o comercio de órgãos e 
tecidos humanos, o de sangue também deve ser proibido. 
Parecer:   
   O dispositivo emendado foi suprimido, não cabendo a sua análise.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:17524 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 349, § 2o.  
Acrescente-se ao § 2o. do Art. 349 do  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, o seguinte:  
Art. 349 - .................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ............. e outras sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
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O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado no 
texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber. 
“O cooperativismo também, como doutrina de monocrática, baseada na livre adesão, na sociedade 
de pessoal e não de capital, permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir 
os excessos característicos pela hipertrofia/ do Estado/Empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada mais a nossa economia, estabelecendo veículos colonialistas, 
através de uma desnacionalização das nossas riquezas.” 
“Especificadamente na área de saúde, nós temos condições graças ao que já tem no Brasil, 
consagrando cerca de 40.000 profissionais na área de saúde, que atendam cerca de 7 milhões de 
usuários, ter um opção para aquelas propostas representeadas pela medicina liberal e pela medicina 
com ânimo de lucros.”  
Parecer:   
   A Emenda em apreço, sugere a troca de "entidades filantrópicas" por "...sem fins lucrativos". A 
Comissão de Sistematização, no entanto, entende, que tal modificação alteraria a intenção do 
parágrafo. 
 
   
   EMENDA:18603 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa e aditiva  
Dispositivo emendado: art. 349  
Dê-se, ao caput do art. 349, do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação, acrescentando-lhe um § 5o., conforme o abaixo transcrito:  
"Art. 349. - É assegurado o exercício da atividade liberal do médico e a organização de  
serviços médicos privados, obedecidos os preceitos éticos e técnicos determinados pela lei.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ......................................  
§ 4o. ......................................  
§ 5o. Ficam proibidas as formas de assistência à saúde que têm como princípio a mercantilização da 
medicina e a intermediação lucrativa do trabalho médico." 
Justificativa: 
É com muita honra que subscrevo a presente emenda, de iniciativa da Associação Paulista de 
Medicina, considerando que a sua aprovação em muito contribuirá para o aperfeiçoamento do novo 
texto constitucional, no que tange ao Capítulo que trata das questões recepcionadas com o setor da 
Saúde. 
A iniciativa do setor privado em muito tem contribuído em todos os níveis para com a ordem 
econômica e social, não havendo porque não se garantir também a possibilidade de a população 
dispor desses serviços não tenha como fim a mercantilização da medicina, mas siga os preceitos 
éticos e técnicos a que estão afetos. 
Parecer:   
   Considerando bastante louvável o objetivo da emenda, torna-se muito difícil, num texto 
constitucional, definir os limites da atividade liberal do mercantilismo ou intermediação do trabalho 
médico.  
Acreditamos que cabe ao Poder Executivo proteger a saúde da população coibindo práticas 
mercantilistas em sua política de saúde, não havendo necessidade de sua abordagem na  
Constituição, pois o mercantilismo deve ser condenado em todos os setores da sociedade que tratam 
de necessidades básicas da população, como educação, alimentação, transporte, lazer, etc., o que é 
inviável no regime econômico adotado no País.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:18652 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 349  
Suprimam-se, do Art. 349, do Projeto de Constituição, os parágrafos 2o. e 3o. e renumerem-se os 
demais. 
Justificativa: 
Visa, a presente emenda, suprimir a redação dos referidos parágrafos, por serem prejudiciais à livre 
iniciativa privada, no setor saúde, uma vez que considera, a prestação desses serviços apenas sob a 
forma complementar, na assistência da população e, mesmo assim, sujeita às condições 
estabelecidas em contrato de direito público (§ 2°) e por dar, ao poder público, o direito de intervir 
nesses serviços de saúde, uma vez necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do 
setor, e, até mesmo, desapropria-los (§ 3°). 
Achamos que, complementar, deve ser, na verdade, a atuação do Estado, como sempre tem sido. 
Somente através de um sistema de saúde composto por todas as forças existentes no país (Governo 
e iniciativa privada), convergindo para um mesmo objetivo, de bem servir ao povo brasileiro, embora 
diversificando, é que teremos êxito. 
Colocar o serviço de saúde, operado pela iniciativa privada, sob a condição de serviços concedidos 
mediante contrato, é ensejar um tratamento inaceitável, agregando-se esse aspecto ente a 
possibilidade de intervenção e desapropriação dos mesmos, que passariam a viver sob o arbítrio do 
Poder Público. 
Ao invés de um sistema único de saúde deve o Estado manter as suas prerrogativas de 
normatizador, planificador e fiscalizador delegando a execução à iniciativa particular, respeitando o 
democrático direito de livre escolha do serviço de saúde que ao usuário convier.  

Parecer:   
   Considera-se que é indispensável garantir a livre iniciativa privada em saúde, embora garantindo-se 
o direito à intervenção e desapropriação pelo Estado, tendo em vista a política nacional de saúde, 
para obter uma boa organização do sistema nacional único de saúde.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18802 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O Artigo 354 e seu parágrafo único passa a ter a seguinte redação:  
Art. 354 - É permitida a remoção de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante e de 
pesquisa, vedado a comercialização. 
Justificativa: 
O que se deseja é manter a proibição de venda de órgãos de pessoa viva ou morta, mas que haja 
permissão para doações não comercializadas que prolonguem a vida do receptor, sem causar ou 
abreviar a morte do doador. 
Parecer:   
   Não há proibição legal para a prática de transplantes e pesquisa. Não há, portanto, necessidade de 
expressar a sua permissão nesta Lei. Lei ordinária deve regulamentar a prática dos transplantes.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:19065 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 348, com a fusão do art. 349 e seus §§ 1o. a 4o., da Seção I, que trata da Saúde,  
do Capítulo II, do Título IX, do Projeto de Constituição, uma nova redação na forma do seguinte 
artigo:  
"Art. 348 - Cabe ao Poder Público, a regulamentação, execução e controle das ações de  
saúde, dando prioridade à assistência preventiva.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que a executará sem a  
ingerência do poder público, ressalvados a fiscalização e os casos previstos em lei.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde, poderá, de forma supletiva,  
participar da assistência pública à saúde, sob as condições estabelecidas em contrato de direito 
público, tendo preferência as entidades sem fins lucrativos.  
§ 3o. - A União e os Estados poderão intervir e desapropriar serviços de saúde de natureza privada, 
necessários à execução dos objetivos da Política Nacional de Saúde, conforme dispuser a lei.  
§ 4o. - Fica proibida a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
§ 5o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos." 
Justificativa: 
A nova redação oferecida nesta emenda visa sintetizar e melhorar o tratamento dado à matéria nos 
dois artigos mencionados do Projeto, seguindo, neste aspecto, os seus pontos essenciais, sem 
inovações fundamentais. 
Parecer:   
   Acolhida, praticamente em sua totalidade, resguardando-se a preferência das entidades 
filantrópicas na colaboração com o sistema de saúde, limitando-se a transferência de recursos ao 
setor privado aos orçamentários e definindo-se as principais competências do sistema nacional único 
de saúde.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:19066 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 354 e seu § Único, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
É prematuro dar tratamento a nível de norma constitucional a questão dos transplantes de órgãos e 
tecidos humanos, vez que está em plena evolução e pesquisa cientifica e o desenvolvimento 
tecnológico nessa área, e ainda não estão suficientemente equacionados os problemas éticos 
existentes. 
Caberá à lei Ordinária, quando for o caso, dar o tratamento adequado à matéria, dentro dos limites 
gerais da competência do Poder Público e dos direitos e garantias fundamentais, já estatuídos na 
norma constitucional. 
Esta emenda objetiva, assim retirar a matéria do texto constitucional. 
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Parecer:   
   A emenda foi acolhida pelo relator em seu substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
 
   EMENDA:19154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Dos Direitos Sociais  
[...] 
Da saúde  
Art. 201 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um 
sistema nacional único de saúde, financiado por fundos disciplinados em leis pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, além de outras fontes, tendo em cada nível de governo direção 
administrativa descentralizada e interdependente e controle da comunidade.  
Parágrafo Único - Além de outras fontes os fundos de que trata este artigo receberão recursos do 
Fundo Nacional de Seguridade Social, definidos em lei, nunca inferiores a trinta por cento.  
Art. 202 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, dando 
prioridade à assistência preventiva.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que a executará sem a ingerência do Poder 
Público, ressalvada a fiscalização e os casos previstos em lei.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva na 
assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito 
público, tendo preferência tratamento especial as entidades filantrópicas.  
§ 3o. - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão intervir e desapropriar serviços de saúde de 
natureza privada necessários à execução dos objetivos da política nacional de saúde, conforme 
dispuser a lei.  
§ 4o. - É vedada:  
I - a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência estrangeira, dos 
serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a lei;  
II - a destinação de recursos orçamentários para investimento em instituições privadas de saúde com 
fins lucrativos.  
Art. 202 - Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei 
estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imuno-biológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos 
humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento cientifico e tecnológico e o controle e 
fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, 
proteção do meio ambiente e saúde ocupacional.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de Mérito do tema as 
aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados. 
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não correspondem a do Projeto).  
Parecer:   
   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui 
uma contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o 
maior número possível das sugestões aí contidas.  
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Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a 
legislação ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda 
para as Disposições transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para 
"Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma 
adotada para o parágrafo 4o. do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e 
religioso, dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e 
proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, 
no mérito, presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com 
relação à Cultura, a Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à 
cultura e financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a 
proposta, sendo necessário, para atender ao objetivo de tomar o texto sucinto, retirar dispositivos 
que, provavelmente serão aproveitados em legislação complementar.  
Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em exame com 
pequena alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões "apoiará e 
estimulará" por "promoverá".  
Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação substancial foi introduzida pela emenda.  
O conceito estabelecido para empresa nacional em nada diverge da redação do texto, inclusive com 
a remissão feita ao Título da Ordem Econômica.  
Isso posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:19242 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se os seguintes artigos ao Título X DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS do Projeto de 
Constituição, onde couber:  
"Art. - As instituições sem fins lucrativos poderão ser chamadas a colaborar na cobertura  
assistencial à população sob as condições estabelecidas em contrato de Direito Público.  
Parágrafo único. Lei Complementar definirá os parâmetros para que uma entidade sem fins  
lucrativos possa ser enquadrada neste artigo.  
Art. - A Previdência Social alocará o mínimo de quarenta e cinco por cento da contribuição  
patronal ao Fundo Nacional de Saúde.  
Art. - Os recursos da Previdência Social, destinados ao financiamento do Sistema Nacional de  
Saúde, serão gradualmente substituídos por outras fontes, a partir do momento em que o gasto  
nacional em saúde alcance o equivalente a dez por cento do Produto Interno Bruto.  
Art. - Fica vedada a transferência dos recursos públicos para investimento e custeio às  
instituições privadas com fins lucrativos na assistência à saúde.  
Parágrafo único. A compra transitória de serviços a estas instituições se dará mediante contrato de 
Direito Público.  
Art. - Dentro de dez anos ficará vedada a recursos públicos às instituições com fins lucrativos na 
assistência à saúde." 
Justificativa: 
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Emenda popular de idêntico teor foi subscrita por milhares de leitores de todo o País. Ao apresenta-lo 
queremos complementar, na parte das Disposições Transitórias, o capítulo referente a Saúde do 
Projeto de Constituição, além de prestigiar iniciativa de tão grande alcance social. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração de vários artigos da Seção da Saúde.  
Alguns aspectos foram contemplados no Substitutivo do Relator, com redação diferente. Outros não.  
Pela aprovação parcial. 
 
   EMENDA:19394 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título Nono do Projeto de Constituição  
Dê-se ao Título nono do projeto de constituição a seguinte redação:  
"Título IX  
Da ordem social  
[...] 
Da Saúde  
Art. 189. A saúde é direito e dever do Estado, que a garantirá pela implementação de políticas 
econômicas e sociais visando à eliminação ou redução do risco de doenças e outros agravos 
sanitários, assegurando acesso universal, igualitário e gratuito às ações e serviços de promoção e 
recuperação da saúde, de acordo com as necessidades de cada um.  
§ 1o. - As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo 
um sistema único, organizado segundo as seguintes diretrizes:  
a) comando administrativo único e exclusivo em cada nível de Governo;  
b) atendimento integral e completo nas ações de saúde;  
c) descentralização político-administrativo em nível de Estados e Municípios;  
d) participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas 
e no controle das ações nos níveis federal, estadual e municipal.  
§ 2o. - O sistema único de saúde será financiado com recursos do Fundo Nacional de Seguridade 
Social e receitas dos Municípios e Estados, cumprindo-lhes:  
a) formular política e elaborar planos de saúde;  
b) prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  
c) disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, equipamentos, produtos 
imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem assim participar de sua produção 
e distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional;  
d) fiscalizar a produção, comercialização dos produtos tóxicos inebriantes pelo abuso, e estabelecer 
princípios básicos para a prevenção de sua utilização inadequada;  
e) fiscalizar a produção, comercialização, qualidade nutricional e consumo de alimentos, 
medicamentos e outros produtos de uso humano no território nacional;  
f) controlar emprego de técnicas e métodos nocivos à saúde pública e ao meio ambiente, bem assim 
a produção, comercialização e utilização de substâncias lesivas àqueles bens;  
g) controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho;  
h) controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com setores humanos, a 
fim de garantir o respeito aos valores éticos.  
§ 3o. - A lei vedará práticas científicas ou experiências que atendam contra a vida, a integridade física 
e a dignidade da pessoa.  
Art. 190. As ações na área de saúde de natureza pública, controladas pelo Estado, assegurada a 
liberdade de exercício profissional e de organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo 
com os princípios da política nacional de saúde.  
§ 1o. - É vedado a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativo, proibida a exploração, direta ou indireta, por parte de empresas e capitais 
de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
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§ 2o. - O Poder Público pode intervir nos serviços privados de saúde, para atendimento a objetivos 
públicos, inclusive desapropriando-os, mas eles poderão participar do sistema estatal, mediante 
contrato de direito público, prestando  
assistência complementar à saúde da população.  
Art. 191. A saúde ocupacional integra o Sistema Único de Saúde, assegurada aos trabalhadores, 
mediante medidas visando à  
eliminação de riscos, acidentes e doenças do trabalho, à prestação de informações a respeito de 
atividades que impliquem riscos à saúde e sobre os métodos de contorná-los, compreendendo, ainda, 
a participação na gestão dos serviços internos e  
externos aos locais de trabalho, relacionadas com a segurança e medicina do trabalho e a ação 
fiscalizadora do ambiente.  
Art. 192. As políticas relativas à formação e utilização dos recursos humanos, equipamentos, 
insumos, pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde e de saneamento 
básico subordinam-se aos interesses de diretrizes  
do Sistema Nacional de Saúde, dispondo a lei sobre a pesquisa, o ensino e a aplicação de métodos 
alternativos de assistência à saúde.  
Art. 193. Cada pessoa determinará o número dos seus filhos, vedado todo tipo de prática coercitiva 
quanto à paternidade e à maternidade, oferecendo o Estado os meios de regulação da fecundidade, 
só autorizados recursos externos na  
pesquisa da natalidade se fiscalizados pelo Poder Público.  
Art. 194. A lei disporá sobre condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos 
humanos para fins de transplante e pesquisa, vedada sua comercialização.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda apresentada prende-se essencialmente ao Projeto da Comissão de Sistematização, 
constituindo uma tentativa de simplificar a redação. Para tal, eliminou, em alguns casos, expressões 
prescindíveis, e, noutros casos, aglutinou dois ou três dispositivos num só.  
Entretanto, não levou em consideração o propósito atual de excluir do texto a matéria referente a 
legislação infraconstitucional - que, em ocasião propícia, deverá merecer apreciação favorável. 
Assim, apesar de reconhecermos que tal contribuição vem ao encontro do esforço do Relator em 
tornar mais sucinto o Substitutivo, não poderá ser acolhida na íntegra, já que se optará por outra 
redação.  
Em suma, a maior parte dos pontos expostos pela emenda em análise coincide com o que se 
pretende manter no Projeto de Constituição. 
 
 
   EMENDA:19512 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: parágrafo 2o., artigo 349  
Altera o parágrafo 2o. do artigo 349.  
Art. 349 - ..................................  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma  
suplementar na assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de  
direito público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas. 
Justificativa: 
Ao colocar a atuação do setor privado como complementar, o artigo fica incongruente com o espírito 
geral das disposições sobre saúde, que estabelece o sistema unificado, público e básico de saúde no 
país. 
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Ao setor privado não pode caber uma função complementar, dado que esta noção, presume uma 
parte essencial do todo. 
Esta não é uma mera questão semântica, uma vez que, ao setor público, cabe a responsabilidade 
pela saúde da população, cabendo por conseguinte, ao setor privado, uma função somente supletiva 
isto é, não é parte essencial do todo, mas cabe-lhe ampliar este todo. 
Parecer:   
   Acolhida a sugestão; embora se faça uma revisão redacional no texto original, a expressão 
proposta foi incorporada, como "supletiva".  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:19640 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: § 2o. do art. 349  
Acrescente-se, ao § 2o. do art. 349, do Projeto, a frase "sociedades sem fins lucrativos",  
reescrevendo-o da seguinte forma:  
"§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma  
complementar na assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de 
direito público, tendo preferência e tratamento especial as sociedades sem fins lucrativos e as 
entidades filantrópicas". 
Justificativa: 
 A abrangência das sociedades sem fins lucrativos pelo dispositivo ora emendado serviria para 
ampliar os benefícios nela previstos a tantas outras entidades que, pelos seus fins humanitários e 
pela relevância social, equiparam-se de fato às filantrópicas.  
Parecer:   
   A inclusão das entidades sem fins lucrativos na preferência de tratamento pelo Estado na prestação 
de serviços de saúde não se justifica na Constituição pois, se há aquelas que realmente prestam 
serviços e são filantrópicas, há as que se valem disso para distribuir os "lucros" como despesa. As 
filantrópicas já estão contempladas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19723 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao parágrafo 2o. do art. 349, do Capítulo II (Da Seguridade Social) do  
Título IX, que trata da prestação de serviços de saúde pelo setor privado, como segue:  
"§ 2o. - A lei disporá sobre a participação complementar do setor privado na assistência à  
saúde da população, regulando as condições e concedendo preferência às entidades civis sem fins  
lucrativos". 
Justificativa: 
O Brasil, mesmo com todos os seus problemas, é considerado um País privilegiado, por seu vasto 
território, por seu povo bom e trabalhador, pela potencialidade de suas riquezas, pelo carinho com 
que acolhe pessoas vindas de todos os cantos do mundo. Daí porque para ele têm convergido, legal 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 115  

 

ou ilegalmente, milhares de estrangeiros, muitos dos quais com o ânimo de aqui permanecerem 
definitivamente, integrando-se à família brasileira. 
Dadas as dificuldades da lei ordinária para muitos deles obterem visto de permanência no País, a 
disposição constitucional que ora proposta é a forma de se permitir que fiquem no seu esforço 
desenvolvimentista, extinguindo numerosas e angustiamente situações pessoais irregulares. 
O parágrafo do dispositivo renova a Grande naturalização da Constituição de 1981, dando o 
legislador provas de que o Brasil, uma das últimas fronteiras do homem, pode acolher todos os que 
aqui quiserem ficar com intenções produtivas e honestas. 
Parecer:   
   Considera-se que toda intercorrência da participação do setor privado na assistência à saúde da 
população está resguardada sob as condições estabelecidas em contrato de direito público. A 
restrição redacional se baseia exatamente na constatação de que todas as entidades filantrópicas 
não têm fins lucrativos mas nem todas aquelas sem fins lucrativos são filantrópicas; e o objetivo é 
proporcionar o acesso igualitário a um sistema nacional único de saúde.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19732 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O artigo 354 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 354 - Lei complementar disporá sobre a criação de facilidades para o transplante de  
órgãos, permitindo-se a sua remoção de cadáveres humanos, independentemente de autorização em 
vida, desde que não haja oposição da família.  
Parágrafo Único - É proibido o comércio de órgãos e tecidos humanos. 
Justificativa: 
A presente emenda, que coletamos e oferecemos, a consideração da Assembleia Nacional 
Constituinte, foi por nós recolhida do acervo de propostas oferecidas, em texto coordenado, por 
Comissão Interpartidária da Assembleia legislativa do estado do Espírito Santo. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é prejudicada uma vez que o Art. 354 que disporia sobre tema de transplante 
de órgão, foi retirado do texto, por não ser considerado matéria apropriada para a Constituição. 
 
   
   EMENDA:19787 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX - Da Ordem Social  
CAPÍTULO II - Da Seguridade Social  
SEÇÃO I - Da Saúde  
Art. 343 - A saúde é direito de todos e dever e responsabilidade do Poder Público e da Sociedade.  
Art. 344 - As ações e serviços de saúde compõem um Sistema Nacional de Saúde, do qual 
participarão integradamente.  
I. a União, com seus Ministérios, através dos setores da administração direta, indireta e autárquica;  
II. os Estados, com suas Secretarias, através dos setores da administração direta, indireta e 
autárquica.  
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III. os Municípios, com suas Secretarias, através dos setores da administração direta, indireta e 
autárquica.  
IV. Universidades  
V. Fundações  
VI. Entidades Filantrópicas  
VII. Entidades Privadas  
Art. 345 - Compete à União, mediante o Sistema Nacional de Saúde:  
I. formular políticas e elaborar planos de saúde;  
II. prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  
III. disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, produtos  
imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos, bem como participar de sua produção e 
distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional;  
IV. fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos, medicamentos e 
outros de uso humano utilizados no território nacional;  
V. controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos inebriantes pelo abuso, e 
estabelecer princípios básicos para prevenção de sua utilização inadequada;  
VI. controlar o emprego de técnicas e de métodos, bem como a produção, comercialização e 
utilização de substâncias, nocivos à saúde pública  
e ao meio ambiente;  
VII. controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho, mediante sistema de vigilância 
ecotoxicológico;  
VIII. controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com seres  
humanos, a fim de garantir o respeito aos valores éticos.  
Art. 346 - A saúde ocupacional é parte integrante do Sistema Nacional de Saúde,  
organizada, mantida e executada pelo Ministério do Trabalho, sendo assegurada aos trabalhadores 
mediante:  
I. medidas que visem à eliminação de riscos de acidente e doenças do trabalho;  
II. informação a respeito de atividades que comportem riscos à saúde e dos métodos de  
controlá-los;  
III. direito de recusa ao trabalho em ambientes sem controle de riscos, com garantia de  
permanência no emprego;  
IV. participação na questão dos ambientes internos e externos aos locais de trabalho  
relacionados à segurança, higiene e medicina do trabalho.  
Art. 347 - As ações de saúde são de natureza pública, cabendo à União sua regulamentação, 
execução e controle.  
I. É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de  
organização de serviços, na forma da lei e de acordo com os princípios da política nacional de saúde.  
II. É vedada a destinada de recursos públicos para investimento em instituições privadas de saúde 
com fins lucrativos.  
III. O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma complementar na 
assistência à saúde da população, sob as condições  
estabelecidas em contrato de direito público,  
tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins lucrativos.  
IV. O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada necessários  
ao alcance dos objetivos básicos da política nacional do setor.  
V. Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de  
procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
Art. 348 - As políticas relativas à formulação e utilização de recursos humanos, a  
insumos, a equipamentos, a pesquisas ao desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde 
e de saneamento básico subordinam-se aos interesses e diretrizes do Sistema Nacional de Saúde.  
Art. 349 - É vedada a propaganda comercial de medicamentos, formas de tratamento, tabaco, 
bebidas alcoólicas e agrotóxicos.  
Art. 350 - Lei complementar disporá sobre a participação de cada segmento quer do Setor Público ou 
não, com suas competências respectivas definidas no Sistema Nacional de Saúde, visando a 
integração das ações e serviços de saúde no País. 
Justificativa: 
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Estuda-se, a nível da Assembleia Constituinte, a melhor forma de convivência do País. E através de 
eleição livre, pelo voto popular, foi determinado o perfil da constituinte, que melhor atenderá aos 
anseios da Nação. 
No setor da Saúde, coloca-se a evolução de proposições atribuídas às conclusões de Conclaves 
Nacionais de Saúde, havidos em período Pré-Constituinte. Se não bastasse serem oriundas de 
conclusões dirigidas em conclaves viciados, como todos sabem, as próprias proposituras, com o 
caráter eminentemente estatizante, divergem do contexto filosófico e dialético da maioria absoluta 
dos membros que compõe a Assembleia Nacional Constituinte, caracterizando-se basicamente pela 
inviabilidade de sua execução, dentro de princípios não totalitários, não autoritaristas ou de respeito à 
lei. 
A evidencia da realidade nacional hoje experimenta no setor, onde as Direções organizadas, que 
galgaram o comando das ações de saúde já executam precipitada e sofregamente a chamada 
“reforma sanitária” (não obstante ainda não haver definição da Constituinte ou do Congresso Nacional 
sobre a matéria e a Lei n° 6229 de 17 de Julho de 1975 que dispõe sobre a organização do Sistema 
Nacional de Saúde ainda estar vigente) define, o quanto alienado e ilegal se delineia para o País, no 
Setor, a tentativa de estabelecer a irreversibilidade da propositura. 
O entendimento da palavra saúde é amplo, e definiria, por si só a proporia finalística de Governo. É 
por isso que para sua consecução e fundamental que se organize um sistema, que envolva integrada 
e harmonicamente todos os setores do Poder Público em todos os níveis, assim como os demais 
setores da Sociedade, inclusive o privado, que sob uma definição de competências pela União e 
controle de resultados, participem efetivamente do sistema, proporcionando um produto final linear, 
de serviços à população, na promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os seus aspectos 
e na forma definida pela OIT. É esta a opção que se oferece no momento. 
Esta Emenda foi apresentada pelo Senhor José Maria da Silva, do Rio de Janeiro. 
Parecer:   
   A emenda é substitutiva de vários artigos da Seção de Saúde.  
Muitos dispositivos foram acolhidos no Substitutivo do Relator, porém outros não. Os que o foram, 
tiveram, às vezes, redação diferente.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:20066 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
- Dispositivo Emendado: Art. 349  
Dá nova redação ao Art. 349:  
Art. 349 - As instituições de Assistência à saúde sem fins lucrativos, na condição de  
concessionárias de serviço público, poderão ser chamadas a colaborar na cobertura assistencial à 
população sob condições estabelecidas em contrato de direito público. Lei Complementar definirá os 
parâmetros para que uma entidade sem fins Lucrativos possa ser beneficiada por este dispositivo. 
Justificativa: 
Esta formulação visa: 

1) Garantir que se encaminhe de forma segura na direção da estatização progressiva do setor, 
reivindicação dos mais amplos segmentos dos trabalhadores em geral e dos setores sociais 
ligados à assistência à saúde no Brasil. Foi a orientação traçada na 8ª Conferência Nacional 
de Saúde. 

2)  Possibilitar uma articulação preferencial do Sistema Único de Saúde, público, com o setor 
privado sem fins lucrativos. É claro que numa legislação ordinária posterior terá que precisar 
quais atributos mínimos uma instituição deverá ter para se enquadrar nesse tratamento 
preferencial. Dessa forma poderíamos excluir instituições que escudadas pelo rótulo de 
beneficentes ou filantrópicos têm na verdade um comportamento mercantilista. 
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3) Impedir que continue o repasse de verbas públicas para entidades que de forma mercantilista 
durante décadas desvirtuaram totalmente o sistema de atenção à saúde no Brasil, 
acumulando fortunas, desviando lucros para outros setores da economia, distorcendo a 
demanda, levando ao caos a atenção à saúde no País. 

4) Essas instituições para continuarem existindo, terão que se subordinarem às normas técnicas 
e éticas emanadas do Sistema Único de Saúde, porém sem a “muleta” das verbas públicas. 

5) Ao argumento da inviabilidade dessas providencia pelos que as chamam de utópicas (vejam 
bem, utópicas, desejáveis, ideais mais irrealizáveis ..), afirmamos que se pensarmos dentro 
do conjunto das propostas de reforma Sanitária, elas são plenamente realizáveis.  

Estão elas no contexto de providencias do tipo: 
- controle popular sobre o sistema? 
- unificação e descentralização do Sistema Único de Saúde, 
- aumento das verbas públicas para o setor saúde, 
- investimento público no setor de recursos humanos e insumos, 
- novo instrumental jurídico baseado na nova Constituição e numa nova legislação ordinária para o 
setor.  
Parecer:   
   Resguarda-se a figura jurídica do contrato de direito público, preferenciando-se as entidades 
filantrópicas cujo papel social tem sido indiscutível no País. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20067 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
- Dispositivo emendado: Art. 349, § 1o.  
* Dá nova redação ao § 1o. do Art. 349:  
Art. 349 - ..................................  
§ 1o. - É vedada a transferência, sob qualquer título, de recursos públicos a instituições de 
assistência à saúde com fins lucrativos. 
Justificativa: 
Nas últimas décadas os principais recursos de investimento na área da saúde foram destinados à 
rede privada hospitalar. 
Essa política não conseguiu criar uma rede bem distribuída especialmente de assistência médica, 
pelo contrário, só concentrou: 
- no Sudeste em detrimento de outras regiões, 
- nas metrópoles em detrimento do interior, 
- nos centros das cidades grandes em detrimento da periferias dessas cidades. 
A cidade de São Paulo tem 14 leitos/1000 habitantes na sua área central enquanto na periferia o 
índice é de 0,5 leito/1000 habitantes, existem regiões da cidade com mais de 500 mil habitantes com 
0(zero) leito/1000 habitantes. 
Este dispositivo proposto permite que o Estado reserve os investimentos para sua rede e para rede 
privada sem fins lucrativos que tem uma distribuição espacial muito mais abrangente. É preciso frisar 
que o dispositivo não impede a continuidade da compra de serviços à rede privada com fins 
lucrativos, quando isso for do interesse do Sistema Único de Saúde e sob condições estabelecidas 
em contrato de direito público.  
Esta formulação visa: 

1) Garantir que se encaminhe de forma segura na direção da estatização progressiva do setor, 
reivindicação dos mais amplos segmentos dos trabalhadores em geral e dos setores sociais 
ligados à assistência à saúde no Brasil. Foi a orientação traçada na 8ª Conferência Nacional 
de Saúde. 

2)  Possibilitar uma articulação preferencial do Sistema Único de Saúde, público, com o setor 
privado sem fins lucrativos. É claro que numa legislação ordinária posterior terá que precisar 
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quais atributos mínimos uma instituição deverá ter para se enquadrar nesse tratamento 
preferencial. Dessa forma poderíamos excluir instituições que escudadas pelo rótulo de 
beneficentes ou filantrópicos têm na verdade um comportamento mercantilista. 

3) Impedir que continue o repasse de verbas públicas para entidades que de forma mercantilista 
durante décadas desvirtuaram totalmente o sistema de atenção à saúde no Brasil, 
acumulando fortunas, desviando lucros para outros setores da economia, distorcendo a 
demanda, levando ao caos a atenção à saúde no País. 

4) Essas instituições para continuarem existindo, terão que se subordinarem às normas técnicas 
e éticas emanadas do Sistema Único de Saúde, porém sem a “muleta” das verbas públicas. 

5) Ao argumento da inviabilidade dessas providencia pelos que as chamam de utópicas (vejam 
bem, utópicas, desejáveis, ideais mais irrealizáveis ..), afirmamos que se pensarmos dentro 
do conjunto das propostas de reforma Sanitária, elas são plenamente realizáveis.  

Estão elas no contexto de providencias do tipo: 
- controle popular sobre o sistema? 
- unificação e descentralização do Sistema Único de Saúde, 
- aumento das verbas públicas para o setor saúde, 
- investimento público no setor de recursos humanos e insumos, 
- novo instrumental jurídico baseado na nova Constituição e numa nova legislação ordinária para o 
setor.  
Parecer:   
   O sentido da redação oferecida é resguardar a articulação preferencial do Sistema Único de Saúde 
com o setor privado sem fins lucrativos, protegendo-se os recursos orçamentários.  
Pela rejeição. 
 
 
  EMENDA:20078 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição  
- Dispositivo Emendado: Art. 354 - "Caput"  
* Acrescentar a expressão "sendo vedada a prática em menores e incapazes" ao "Caput" do Art. 354.  
Art. 354 - A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos 
humanos para fins de transplante e de pesquisa sendo vedada a prática em menores e incapazes. 
Justificativa: 
A possibilidade odiosa e dramática de práticas que atinjam menores incapazes, possibilidade muito 
real e completa, deve ser vedado desde já e não ficar para uma futura e hipotética legislação 
ordinária. 
Parecer:   
   Considerando a supressão do Art. 354 no Substitutivo do Relator, fica prejudicada a análise da 
emenda aditiva ao mesmo.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20158 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 349 § 3o.  
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Suprima-se do projeto o seguinte parágrafo, enumerando-se o § seguinte:  
§ 3o. - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao 
alcance dos objetivos da política nacional do setor, bem como desapropriá-los. 
Justificativa: 
Não é do interesse público a desapropriação do imóvel onde se presta serviço de saúde, mesmo que 
certos serviços não condigam com a Política Nacional de Saúde preconizada, pois isso redundaria 
em ônus elevados e impróprios para o Poder Público. 
A intervenção pretendida já está assegurada, de melhor forma e maior abrangência, no Caput do Art. 
349, quando este preceitua que a liberdade profissional é assegurada na forma da lei e de acordo 
com os princípios da Política Nacional de Saúde. O § 3º opõe medo ao estimulo também pretendido 
quando se prescreve a necessidade de complementariedade dos setores privados. Com efeito, a 
ação privada de saúde é de natureza congênere da ação do setor público.  
Parecer:   
   A intervenção e a desapropriação são medidas indispensáveis à implementação eficiente do 
sistema nacional único de saúde, que eventualmente poderão ser utilizados.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20345 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 3o. do art. 349 do Projeto, renumerando-se o seguinte: 
Justificativa: 
A presente emenda já foi apresentada na Comissão de Sistematização, onde recebeu o n°  
CS05393-1 
Com a elaboração de novo projeto por S.Exa., o relator Bernardo Cabral e renumeração dos artigos, 
apresentamo-la novamente a fim de evitar equívocos. 
O parágrafo que se visa suprimir é incompatível e atenta contra o disposto nas letras a, c e d, do item 
XIII, do art. 12, ao “caput” do art. 300 e seu item II, ao art. 303 e mais ao art. 54, todos do projeto. 
Pelos dispositivos citados, assegura-se a propriedade privada e a desapropriação apenas para 
utilidade pública ou fim social, mas, sempre mediante previa e justa indenização em dinheiro. Além 
disso, em nenhum dispositivo se encontra o direito de intervenção em empresa ou serviços privados, 
como poder da União ou do Estado. 
Absurdo admitir-se intervenção e desapropriação gratuitas o nome é outro: confisco, espoliação.  
Não se compreende que exatamente numa área carente e tão fundamental quanto à saúde, se 
desestimule o investimento privado, quando o poder público não tem meios ou recursos para o 
atendimento da população. 
Não pode prosperar a dicotomia e a contradição impõe-se a supressão. 
Parecer:   
   A possibilidade de intervenção e desapropriação são essenciais à garantia de unicidade do Sistema 
de Saúde. Os mecanismos serão regulados em lei, tendo em vista a eventualidade de sua utilização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20346 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 1o. do art. 349, do Projeto, renumerando-se os subsequentes: 
Justificativa: 
A presente emenda já foi apresentada na Comissão de Sistematização, onde recebeu o n°  
CS05394-0. 
Com a elaboração de novo projeto por S.Exa., o relator Bernardo Cabral e remuneração dos artigos, 
apresentamo-la novamente a fim de evitar equívocos. 
O referido dispositivo colide e se incompatibiliza com os §§ 3° e 1º, bem como o “caput” do art. 303, 
do Projeto, que proíbem inclusive privilégios e fundações e empresas públicas. 
Não se concebe a estranha discriminação de se impedir a destinação de recursos públicos para 
investimento em instituições privadas de saúde. 
Não poderão recorrer à Caixa Econômica, ao BNDES, IASS, SUDENE, SUDAM, EMBRATUR, ou 
outras entidades. Mas, a General Motors, a Krupp ou qualquer cadeia de motéis, bordeis ou boates 
poderão se valer destes créditos públicos para investimento em suas áreas. 
Absurdo impedir-se que hospitais, ambulatórios, laboratórios de análise e outros não possam se valer 
de créditos, incentivos ou recursos públicos para sua aplicação, modernização ou até compra de 
equipamentos essenciais à coletividade em regiões onde só existem estabelecimentos de saúde 
privados. 
Parecer:   
   A medida visa a preservação dos recursos públicos para a saúde, bastante escassos, de usos 
inconvenientes, por se almejar implantar um sistema único, assegurando acesso igualitário a todos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20440 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 345 e acrescente-se um parágrafo único, suprimindo-se os artigos 
347, 348, 349, 350 e 351 do Projeto de Constituição.  
"Art.345 - Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim compreendidos os 
serviços de saneamento e controle ambiental, vigilância sanitária epidemiológica e medidas 
preventivas, educação sanitária e educação física".  
Parágrafo único - O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será exercida pela 
iniciativa privada e, pelo Poder Público, através de serviços próprios". 
Justificativa: 
A presente emenda tem por objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
Os denominados serviços uti universi pertencem ao rol daqueles que incumbem ao Estado promover 
com exclusividade, diretamente, ou através de concessionários, porque relacionados intimamente 
com as atribuições do Poder Público, para cujo exercício a Administração usa de sua supremacia 
sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário determinado. 
De outra parte, os serviços uti singuli que se caracteriza por não afetar substancialmente as 
necessidades das comunidades, mas satisfazer os interesses comuns de sus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem ser deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos. 
Assim, a execução dos serviços uti singuli caberia á iniciativa privada e ao Estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo Poder Público. Quando prestados pelo Estado 
atingirem a toda a população, sendo gratuitos quando postos à disposição da população de baixa 
renda.  
Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestadores, tendo em vista a livre concorrência. 
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A consequência nefasta do dispositivo atingirá também trabalhadores com o desemprego. 
A supressão ora proposta dos artigos 347, 348, 349, 350, e 351é imperiosa em face da alteração do 
dispositivo no artigo 345 do Projeto de Constituição. 
É notório que, no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a existência 
de um Sistema Único, quanto mais se tal sistema for implantado. 
Parecer:   
   O Relator suprimiu os artigos 345, 347, 349, 350 e 351.  
Assim, fica prejudicada a análise da emenda quanto ao Art. 345. Quando à supressão dos outros 
artigos, a emenda foi acolhida, com exceção do artigo 348.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:20703 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE MAX  
Texto:   
   EMENDA NO. POPULAR  
1. Inclui, onde couber, na Seção I (Da Saúde), Capítulo II (Da Seguridade Social), Título IX (Da 
Ordem Social), os seguintes dispositivos:  
"Art. - A saúde é um direito inalienável da pessoa humana, sem qualquer fator de discriminação, 
sendo assegurado pelo poder público constituído à toda população do país.  
§ 1o. - O direito a saúde implica nos seguintes direitos fundamentais:  
I - acesso à terra e aos meios de produção;  
II - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer;  
III - respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;  
IV - desenvolvimento do saneamento básico domiciliar, inclusive no caso de habitações subnormais 
até que seja realizada a sua total erradicação através da reforma urbana;  
V - informações sobre os riscos de adoecer e morrer incluindo condições individuais e coletivas de 
saúde;  
VI - dignidade, gratuidade e qualidade das ações de saúde, com direito à escolha e à recusa:  
VII - recusa ao trabalho em ambientes insalubres, perigosos ou que representem risco grave ou 
iminente, enquanto não forem adotadas medidas para sua eliminação sendo vedada qualquer 
punição ou redução de remuneração;  
VIII - opção quanto ao tamanho da prole.  
§ 2o. - Todas as pessoas, independentemente da natureza de sua deficiência ou doença gozam 
plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados nesta constituição.  
Art. É dever do Estado:  
I - Implementar políticas econômicas e sociais que contribuam para eliminar ou reduzir os riscos de 
doenças e de outros agravos à saúde;  
II - Normatizar, executar e controlar o conjunto das ações e serviços destinados à promoção, 
proteção, recuperação e reabilitação da saúde como uma função de natureza pública;  
III - Garantir o acesso universal, gratuito e igualitário às ações e serviços de saúde em todos os 
níveis;  
IV - Assegurar a formulação, execução e controle da Política Nacional de Saúde constituindo o 
Sistema Único de Saúde, segundo as seguintes diretrizes:  
a) integração das ações e serviços com comando político-administrativo único em cada nível de 
governo;  
b) integralidade e unidade na prestação das ações de saúde adequadas às realidades 
epidemiológicas;  
c) descentralização político-administrativa que respeite a autonomia dos estados e municípios;  
d) participação em nível de decisão de entidades representativas de usuários e profissionais de 
saúde na formulação, gestão e controle das políticas e das ações de saúde em todos os níveis.  
Art. - O financiamento das ações e serviços de responsabilidade pública será promovido com 
recursos fiscais e parafiscais com destinação específica para a saúde, cujos valores estabelecidos 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 123  

 

em lei e submetidos à gestão única através do Fundo Único de Saúde nos vários níveis de 
organização do Sistema Nacional de Saúde.  
Parágrafo único - É vedada a transferência dos recursos públicos para investimento e custeio às 
instituições privadas com fins lucrativos na assistência à saúde. A compra transitória de serviços a 
estas instituições se dará mediante contrato de direito público.  
Art. - As instituições sem fins lucrativos poderão ser chamadas a colaborar na cobertura assistencial à 
população sob as condições estabelecidas em contrato de Direito Público.  
Parágrafo único - A Lei Complementar definirá os parâmetros para que uma entidade sem fins 
lucrativos possa ser enquadrada neste item.  
Art. - O poder público poderá intervir, desapropriar ou expropriar os serviços de natureza privada 
necessários ao alcance dos objetivos da política nacional de saúde.  
Art. - O poder público terá o monopólio da importação de matéria prima químico-farmacêutica e 
organizará um sistema estatal de produção e distribuição, sob o princípio da soberania nacional, de 
componentes farmacêuticos básicos,  
medicamentos, produtos químicos, imunobiológicos, biotecnológicos, odontológicos, sangue e  
hemoderivados, estabelecendo uma relação básica de produtos com rigoroso controle de qualidade,  
visando suprir toda a demanda e torná-los acessíveis a toda população.  
Parágrafo único - Fica proibido o comércio de órgão e de elementos do corpo humano.  
Art. - O Estado garante o direito à proteção, segurança e higiene do trabalho. O processo produtivo 
será organizado de modo a garantir a saúde e a vida dos trabalhadores, cabendo ao serviço público 
de saúde e as organizações dos  
trabalhadores, participar na formulação da legislação, fiscalizar e controlar as condições dos 
equipamentos dos ambientes e da organização do trabalho.  
Parágrafo único - As pessoas que detêm o poder de decisão sobre a organização do processo 
produtivo serão responsabilizadas judicialmente pelos acidentes e doenças relacionadas às 
condições de trabalho.  
Art. - As políticas de recursos humanos, insumos, equipamentos e desenvolvimento científico e 
tecnológico para o setor saúde serão subordinados aos interesses e diretrizes do Sistema Nacional 
de Saúde.  
Parágrafo único - A política de recursos humanos do Sistema Nacional de Saúde garantirá aos 
profissionais de saúde:  
- Plano de cargos e salários com alternativa de carreiras;  
- Remuneração condigna;  
- Isonomia e equiparação salarial nos níveis Federal, Estadual e Municipal com equiparação entre 
ativos e inativos;  
- Admissão através de concurso público;  
- Estabilidade no emprego;  
- Incentivo à dedicação exclusiva e tempo integral;  
- Capacitação e reciclagem permanentes;  
- Direito à sindicalização e à greve;  
- Condições adequadas de trabalho para a execução de suas atividades em todos os níveis.  
2. Inclui, onde couber, no Título X (Da Disposições Transitórias) do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, os seguintes dispositivos:  
I - O volume mínimo dos recursos públicos destinados pela União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal, corresponderá anualmente a 13% (treze por cento) das respectivas receitas.  
II - A Previdência Social alocará o mínimo de 45% (quarenta e cinco por cento) da contribuição  
patronal ao Fundo Nacional de Saúde.  
III - Os recursos da Previdência Social, destinados ao financiamento do Sistema Nacional de Saúde, 
serão gradualmente substituídos por outras fontes, a partir do momento em que o gasto nacional em 
saúde alcance o equivalente a 10% (dez  
por cento) do Produto Interno Bruto.  
IV - Dentro de 10 (dez) anos fica vedada a transferência, sob qualquer título, de recursos públicos às 
instituições com fins lucrativos na assistência à saúde. 
Justificativa: 
Politicamente comprometidos com a superação das péssimas condições de vida e saúde da maioria 
da população brasileira, as entidades e movimentos populares que compõe a PLENÁRIA NACIONAL 
PELA SAÚDE NA CONSTITUINTE assumem neste momento histórico a luta unitária pela inclusão 
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das propostas da 8ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE no texto da futura Constituição, como 
condição mínima e indispensável para assegurar o pleno exercício do direito à Saúde.  
O direito à Saúde implica na garantia pelo Estado de condições dignas de trabalho, alimentação, 
moradia, educação, transporte, meio ambiente, repouso, lazer e segurança, além do direito à 
liberdade, à livre organização e expressão, ao conhecimento e controle dos trabalhadores sobre o 
processo e o ambiente de trabalho, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços setoriais 
em todos os níveis. 
Plenamente consciente das dificuldades que se levarão aos nossos objetivos, conclamamos 
constituintes, outras entidades e movimentos populares a se unirem a nossa luta pela aprovação 
desta proposta de emenda ao texto constitucional. 
AUTOR HENRIQUE MAX ZORN e outros (55.117 subscritores) 
Entidades Responsáveis 
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
- FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO, e 
- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE-50, de 1987 
“Dispõe dobre a questão de saúde na forma de Reforma Sanitária.” 
Entidades Responsáveis 
- Conselho Federal de Medicina, 
- Federação Brasileira de Nutrição, e  
- Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 55.117 eleitores e apresentada por oito entidades associativas, com apoio de várias 
outras, a presente emenda trata da questão de saúde, prevendo formas constitucionais para sua 
defesa pelo Estado. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerado que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno par sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão de manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° 
PE00050-4, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A Emenda, de inequívoco valor, sugere, de forma ampla e  
contextual, profundas modificações no sistema nacional de saúde. Uma ponderável parcela de tal 
proposição esta, já, contemplada nos diversos artigos da Seção de Saúde, assim como em outros 
capítulos. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20811 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 3o. do Art. 262. 
Justificativa: 
   Este parágrafo é discriminado e constitui uma ameaça ao setor de saúde privado. Além do mais, 
problema da desapropriação já é tratado no § 33 do Art. 6º dos Direitos e Liberdades Fundamentais. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
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instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
 
     EMENDA:20813 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 262:  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em lei. 
Justificativa: 
   Esta redação nos parece mais adequada ao Texto Constitucional, pois apesar do reconhecimento 
dos benefícios prestados por algumas entidades, Constituição não deve estabelecer privilégios. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
 
     EMENDA:20814 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao caput do Art. 262, a seguinte redação:  
Art. 262. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de  
saúde, dando prioridade à Assistência Preventiva. 
Justificativa: 
   Cremos que esta redação parece adequada ao texto constitucional, ao mesmo tempo que aproxima 
mais da realidade do nosso País. 
Parecer:   
   Louve-se a preocupação emitida de garantir a assistência preventiva nas ações de saúde; acolhida 
parcialmente no mérito, priorizando-se as atividades preventivas no inciso II do art. 226. Pela 
aprovação. 
 
    EMENDA:21032 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao § 2o. do art. 262 do substitutiva do Relator da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição.  
Art. 262. ..................................  
§ 1o. - .....................................  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde, participará na assistência  
pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito público. 
Justificativa: 
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   A democracia coloca o bem-estar social e a promoção humana como objetivos fundamentais a 
serem alcançados. 
   Ao estado, a democracia reserva o papel primordial, como regulador das relações entre diferentes 
seguimentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como assegurando 
uma adequada distribuição da riqueza nacional. 
   Não pode ser diferente na área da assistência à saúde da população brasileira, por isso, 
entendemos que o sistema nacional de proteção à saúde deve respeitar os princípios da 
universalidade do atendimento, do livre exercício profissional e a livre opção do indivíduo. 
    É admissível, no entanto, que os profissionais liberais, as instituições filantrópicas, o 
cooperativismo médico, as empresas privadas éticas, que constituem a grande parcela da atual 
estrutura assistencial do País, fiquem sob controle e regulamentação do sistema nacional de 
prevenção da saúde, de vez que reconhecemos ser imprescindível um esforço comum visando 
alcançar os objetivos pretendidos, que é o da real efetivação do acesso igualitário às ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde de acordo com as necessidade da 
coletividade. 
Parecer:   
   A garantia de "preferência e tratamento especial às entidades filantrópicas" leva em consideração 
seu papel no País, em luta par-a-par com o serviço público em prol da saúde do povo brasileiro, e 
suas peculiares condições de funcionamento, tendo em vista a carência de recursos no setor. Pode 
ser encarada como um dado de coerência com o Art. 225 que assegura "acesso igualitário às ações e 
serviços de saúde. Como País democrático, o Brasil coloca o bem-estar social (A saúde é um estado 
de completo bem-estar físico e social, segundo define a Organização Mundial de Saúde) e a 
promoção humana como objetivos fundamentais a serem alcançados.  
Pela rejeição. 
 
 
     EMENDA:21033 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao § 3o. do art. 262 do substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
  Da forma como está redigido o parágrafo 3º do Art.262, representa inequivocamente a estatização 
da medicina em nosso País. 
   A onipresença do Estado sugerida no substitutivo ao Projeto de Constituição pouco tem a ver com a 
realidade do desenvolvimento médico – assistencial no Brasil, como também não encontra apoio nos 
sistemas e experiências de países ocidentais. 
   Assim, intervir ou expropriar estabelecimentos médico-hospitalares detém, como pré-condição, uma 
mudança radical de todo espectro de relações sociais, econômicas e políticas no País. Em segunda 
instancia, desapropriar a rede hospitalar privada traria implicações imediatas para reaparelhar a rede 
pública, que dirá para comprar estabelecimentos privados. É bom lembrar que, caso venha a ser 
implantada a estatização pela desapropriação, o seu custo equivaleria a 10% do PIB, conforme 
cálculo recente da Comissão Nacional de Reforma Sanitária. 
   O mais sensato, sem dúvida é disciplinar a atividade de médico – hospitalar de propriedade 
particular aos objetivos da política nacional de saúde. 
Parecer:   
   Acolhida a supressão proposta. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:21104 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado - Artigo 262, parágrafo  
3o. - Supressão total  
§ 3o. - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão intervir e desapropriar serviços  
de saúde de natureza privada necessários à execução dos objetivos da política nacional de saúde, 
conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
   É um absurdo estabelecer no texto constitucional uma autorização dessa natureza, quando a 
pretexto da saúde do povo, possa haver até revanchismo político ou pessoal. 
   Nenhum profissional da área de saúde ou empresários do setor, investe financiamento ou dentro de 
sua profissão, sobretudo em áreas pioneiras sem visar um objetivo: econômico, profissional ou 
mesmo social como no caso dos segmentos religiosos. 
   A intervenção ou desapropriação, vem contra todos outros princípios estabelecidos nesta 
Constituição, tais como: 
Art.6º - A Constituição assegura aos brasileiros a aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à integridade física e moral, à segurança e à 
propriedade. 
§ 33 – A propriedade privada é assegurada e protegida pelo Estado. O exercício do direito da 
propriedade subordina-se ao bem-estar da sociedade, à conservação dos recursos naturais e à 
proteção do meio-ambiente. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa indenização. Em caso de perigo público 
iminente, as autoridades competentes poderão usar propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se houver dano decorrente desse uso. 
Art. 225 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os seguintes 
princípios: 
II – propriedade privada; 
III – função social da propriedade; 
IV – livre concorrência. 
   Se isso não bastasse, no próprio capítulo  DA SAÚDE assegura: 
Art. 262 – Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde 
§1º - a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§2º - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva na assistência 
pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo 
preferência a tratamento especial as entidades filantrópicas. 
   Em função disso o parágrafo 3º do artigo 262 não têm razão de ser, pois teria a saúde um prejuízo 
enorme, quando se sabe que os hospitais privados prestam excelentes serviços à saúde pública e o 
próprio Governo dispõe de recursos legal para quando necessário usá-las, sem lançar mão de atitude 
extremamente como desapropriação ou intervenção. 
   Concluindo; no nosso País, o cuidado com a saúde, através da iniciativa privada é 4 vezes mais 
barato do que nos hospitais públicos. De sã consciência qualquer brasileiro prefere os hospitais 
privados, credenciado pelo Instituto do que aqueles oficiais. Estatizar os estabelecimentos de saúde é 
demagogia e só faz sentido pela ala esquerda estatizante desta ANC. A livre escolha deve acontecer. 
Os empresários, profissionais, sociedades beneficentes e instituições religiosas devem ser 
estimulados. A proposta atual nega esta livre iniciativa. 
Parecer:   
   Acolhida a supressão proposta. Pela aprovação. 
 
   EMENDA:21286 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: § 3o. do art. 262 do Substitutivo do Relator  
Suprima-se o § 3o.do art. 262, Renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
   Ao compararmos os hospitais do serviço público com os da rede privada, chegamos à conclusão do 
absurdo em que se constitui o dispositivo que entrega ao Estado o poder de intervir e de desapropriar 
serviços de saúde de natureza privada. 
 Parecer:   
   Trata-se de emenda supressiva do § 3o do Art. 261, por considerar absurdo a intervenção do 
Estado em serviços privados, quando estes seriam melhores que os públicos. O relator acatou a 
emenda na sua totalidade, suprimindo o parágrafo 3o. do Art. 261. Pela aprovação. 
 
 
     EMENDA:21333 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Incluir o seguinte Parágrafo no Artigo 262:  
§ - São considerados ações próprias de proteção, promoção e recuperação da saúde:  
I - Saneamento básico;  
II - Controle das condições de ambiente de trabalho;  
III - Vigilância sanitária sobre alimentos,  
medicamentos e outros produtos de consumo e uso humano;  
IV - Controle das condições ambientais;  
V - Vigilância epidemiológica e nutricional;  
VI - Medidas preventivas específicas contra doenças;  
VII - Atenção médico-hospitalar individual;  
VIII - Atenção odontológica;  
IX - Assistência farmacêutica;  
X - Medidas de reabilitação e reintegração;  
XI - Educação para saúde. 
Justificativa: 
   A descrição das ações da saúde é importante para não instituir um sistema de saúde, simplesmente 
curativa. 
   Num País como o nosso, onde a miséria se alastra em todos os recantos, é importante termos um 
sistema de saúde voltado ao trabalho preventivo, como solução e para a curativa, enquanto 
necessidade. 
Parecer:   
   A proposição é louvável e a justificação, conveniente.  
Entretanto, a matéria deverá ser considerada quando da regulamentação do sistema único de saúde. 
Pela rejeição. 
 
 
    EMENDA:21536 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a suprimir: § 3o., do art. 262, renumerando-se o § 4o. para 3o. 
Justificativa: 
   O parágrafo a suprimir é redundante. Inicialmente, quanto à permissão para o Estado intervir nos 
serviços privados de saúde. A intervenção do Estado na economia está amplamente coberta pelo  
art. 228. 
   Quanto à desapropriação dos serviços privados de saúde, trata-se, apenas de espécie do gênero, 
já previsto minunciosamente no inciso XVII do art. 7º c/c § 33, do art. 69, que trata do direito de 
propriedade privada, assegurada e protegida pelo Estado. 
   Data vênia, está plenamente justificada a eliminação do § 3º, do art. 262, a fim de evitar  
CONFLITOS E SUPER-POSIÇÕES e, também, para dar coerência e consistência ao 
SUBSTITUTIVO. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
 
    EMENDA:21550 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator) o seguinte texto  
complementar ao § 2o. do art. 262.  
§ 2o. - "O setor de prestação de serviços de saúde pode participar de forma supletiva na  
assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito 
público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos." 
Justificativa: 
   O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado 
no texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
   “O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e de capital, permite que sejam criados, instrumentos, que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/empresa ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada mais a nossa economia, estabelecendo veículos colonialistas, 
através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já tem no Brasil, 
congregando cerca de 40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de 
usuários – ter uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela 
medicina com ânimo de lucros”. 
Parecer:   
   A Emenda em questão está aprovada. 
 
     EMENDA:21977 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Dispositivo Emendado: Artigo 262 § 3o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição o § 3o do artigo 262. 
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Justificativa: 
   O ato de INTERVIR e ou DESAPROPRIAR, por parte do Poder Público deve constituir capítulo 
próprio, ficando a especificidade caso a caso (hospitais, farmácias, cooperativas e outras tantas 
instituições comunitárias ou particulares), nos termos da lei. 
   Dito parágrafo não explicita qual o Poder Público e o setor hierárquico deste poder, com força a 
exercer atos tão sérios e tão graves. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo.  
Realmente, a intervenção e a desapropriação de serviços privados de saúde devem incluir-se no 
dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
 
     EMENDA:21989 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 262 § 2o.:  
Onde consta: "...tratamento especial às entidades filantrópicas" substitua-se por:  
...tratamento especial às entidades sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
   Voltamos a lembrar que as Cooperativas Médicas são entidades sem fins lucrativos e não podem 
ser registradas como filantrópicas. Seria um absurdo alijá-las constitucionalmente impedindo-as de 
contribuir na assistência pública à saúde da população. Ademais, é preciso esclarecer que um grande 
número de hospitais comunitários e de caridade não são registrados no Ministério da Justiça como de 
utilidade pública, portanto sem a confirmação de filantropia para não reduzir a arrecadação para a 
seguridade social, pois uma vez decretada a utilidade pública, estas instituições ficam liberadas da 
contribuição como empregadores. 
Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
 
     EMENDA:22372 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Art. 262, § 3o.  
Suprima-se o § 3o. do artigo 262. 
Justificativa: 
   O dispositivo que se propõe suprimir fere inteiramente os princípios democráticos da livre iniciativa, 
permitindo a intervenção ou desapropriação de serviços privados de saúde, que supostamente não 
atendem aos objetivos da política nacional de saúde. 
   Como essa definição de não cumprir objetivos de uma política de saúde é muito subjetiva, deixaria 
qualquer entidade privada na área da saúde a mercê até mesmo de caprichos políticos de quem 
estiver no poder. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo.  
Realmente, a intervenção e a desapropriação de serviços privados de saúde devem incluir-se no 
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dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
 
     EMENDA:22693 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator) o seguinte texto complementar 
ao § 2o. do artigo 262:  
§ 2o. - "O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito 
público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”. 
Justificativa: 
      O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado 
no texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
    “O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e de capital, permite que sejam criados, instrumentos, que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/empresa ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada mais a nossa economia, estabelecendo veículos colonialistas, 
através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já tem no Brasil, 
congregando cerca de 40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de 
usuários – ter uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela 
medicina com ânimo de lucros”.  
Parecer:   
   A Emenda em questão está aprovada. 
 
     EMENDA:22702 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DA SAÚDE  
ART. 261 - ............................... 
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em Lei. 
Justificativa: 
   Parece-nos mais adequado com a boa técnica legislativa, deixar para a Lei Ordinária Regular a 
forma contratual dos serviços privados bem como o favorecimento a instituições filantrópicas. 
Parecer:   
   A emenda suprime a expressão, do § 2o, do art. 262, "sob condições estabelecidas em contrato de 
direito público, tendo preferência a tratamento específico as entidades filantrópicas", transferindo para 
lei ordinária a forma contratual das relações Estado e iniciativa privada.  
O relator considerou que as relações entre o Estado e a iniciativa privada na área de saúde, nas 
linhas gerais, poderiam ser tratadas no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
 
    EMENDA:22703 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo 3o. do art. 262.  
A União, os Estados e o Distrito Federal poderão intervir e desapropriar serviços de saúde de 
natureza privada necessários à execução dos objetivos da política nacional de saúde, conforme 
dispuser a lei. 
Justificativa: 
   Justifica-se a supressão em função da regra geral de intervenção do Estado no domínio privado, 
constante de outro item deste texto constitucional. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo.  
Realmente, a intervenção e a desapropriação de serviços privados de saúde devem incluir-se no 
dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22792 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 262, § 3o.  
Suprima-se do § 3o. do Artigo 262 do Projeto de Constituição as expressões "e desapropriar", 
passando o referido dispositivo a ter a seguinte redação:  
"A União, os Estados e o Distrito Federal poderão intervir nos serviços de saúde de natureza privada 
necessários à execução dos objetivos da política nacional de saúde, conforme dispuser a Lei." 
Justificativa: 
   A livre iniciativa na área de saúde não tem sido a responsável pelo caos do setor. Pelo contrário, a 
maior parte da assistência é exatamente dada pelo setor privado, máxima por entidades filantrópicas. 
Daí não haver razão para que o Poder Público para desapropriar bens e serviços da iniciativa privada 
no setor de assistência à saúde. 
Parecer:   
   Pretende o Constituinte que se altere o § 3o. do art. 262 do Substitutivo, eliminando-se a 
possibilidade de desapropriação dos serviços de saúde.  
Entendemos que a possibilidade de intervenção e desapropriação, que já consta do texto em vigor, 
deva prevalecer na Nova Carta, sobretudo em relação aos serviços essenciais, mas incluindo-se no 
dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela rejeição. 
  
   EMENDA:22843 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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Dispositivo emendado: art. 262, § 3o.  
Suprima-se o § 3o. do art. 262. 
Justificativa: 
   O dispositivo em questão vem ferir diretamente o princípio da livre iniciativa, contrariando o inciso III 
do art. 6º, onde se faz saber que é uma das tarefas fundamentais do Estado “democratizar a livre 
iniciativa... a fim de abolir todas as formas de opressão...” 
   Ora, dar poderes para o Poder Público para intervir na iniciativa privada e possibilitar até a 
desapropriação não nos parece condizente com a democracia tão duramente conquistada por nós. 
Vislumbramos aqui um fantasma de governos autoritários (?) 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 3o. do Art. 262, sob o argumento de que o dispositivo fere o 
princípio da livre iniciativa.  
Ora, a possibilidade de intervenção e de desapropriação no interesse do Estado já consta da atual 
Constituição e deve prevalecer na nova Carta, sobretudo em relação às atividades essenciais, como 
a saúde.  
Entendemos, porém, que tais possibilidades devam incluir-se no dispositivo que universaliza o 
instituto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22845 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 262. Inclua-se no art. 262, o seguinte § 3o, renumerando-se o atual  
§ 3o. e seguintes.  
§ 3o. - Promover a regulamentação de prática e técnicas de medicina e reabilitação de efeitos 
benéfico comprovado como a homeopatia e acupuntura. 
Justificativa: 
   A acupuntura, como a homeopatia é uma realidade no Brasil. 
   Na cultura ocidental é praticamente impossível admitir-se que uma fina agulha inserida no 
calcanhar do pé direito possa anestesiar o hemi-abdome homolateral, permitindo-se uma 
apendicectomia. Ou que uma agulha entre o polegar e o indicador possa curar dor de dente. 
   Na verdade, a acupuntura não tem sentido senão no contexto da medicina oriental, que, por seu 
turno, faz parte integrante da filosofia oriental. 
   A ciência ocidental moderna vem descobrindo lentamente a sabedoria contida nessa medicina e já 
se pode verificar um contingente cada vez maior de beneficiados, por isso mesmo, julgamos deva a 
acupuntura introduzir-se no Brasil protegida por um regulamento especial. Em zonas tão mal 
policiadas quanto o são a divulgação cientifica e a prática de técnicas alienígenas, impõe-se a adoção 
de norma especificas e precisas, impedindo-se que a medicina Oriental se torne objeto de lucro fácil e 
de charlatanismo, ou deturpada em seus princípios por curiosos e inescrupulosos. 
Parecer:   
   Pretende o Constituinte que, no § 3o. do Art. 262, se incumba o Estado de promover a 
regulamentação de medicinas alternativas como a homeopatia e a acupuntura.  
Por se tratar de matéria nitidamente estranha ao texto Constitucional, ela deve ser tratada a nível de 
regulamentação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22851 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Dispositivo emendado: art. 262, § 4o., inciso II.  
Suprima-se o inciso II do § 4o. do art. 262. 
Justificativa: 
   A necessidade da existência de instituições privadas no atendimento à saúde da população se 
evidencia pela absoluta precariedade com que o Estado sustenta o seu sistema, carente em 
equipamentos, pessoal e local físico. 
   As obrigações que o Estado carrega já são por demais onerosas. Devemos pois, procurar diminuir 
a intervenção do Estado, como forma de conter os gastos públicos, que, de forma indireta atingem a 
população, na medida em que, tais gastos são pagos com os impostos recolhidos compulsórios e 
obrigatoriamente dos trabalhadores. 
   Se o nosso sistema fosse eficiente e atendesse, de forma ao menos mediana, às necessidades da 
população, o cidadão se sentiria gratificado, mas a desordem e a desorganização campeiam. 
   Isso cria frustração e ira à população, por não ver resultado satisfatório, diferente da Inglaterra, por 
exemplo, que tem a medicina socializada mas com excelente nível de atendimento. 
   Ainda não podemos prescindir das instituições particulares no atendimento à saúde e não podemos 
antecipadamente alijar tais entidades de exercerem seu direito de trabalho, honroso e honesto. 
Parecer:   
   A medida é conservada no parágrafo 2o. do art. 226, pela necessidade de resguardar os recursos 
setoriais, por definição, escassos, para atividades prioritárias conforme objetivos do sistema único de 
saúde.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22876 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 262, § 4o., item I.  
Suprima-se do item I do § 4o. do art. 262 do Projeto de Constituição as expressões "e capitais". 
Justificativa: 
   Não admitir a participação de capital estrangeiro no financiamento da exploração dos serviços de 
saúde, como as limitações que a lei lhe impuser, é admitir que o País dispõe de recursos financeiros 
necessários e indispensáveis para financiar o setor. Esta, porém, não é e nem será um futuro próximo 
a realidade do Brasil. Portanto, não se deve, já na Constituição fechar as portas para o capital 
estrangeiro interessado em financiar a assistência à saúde no País, através de empresas nacionais. 
Parecer:   
   O capital estrangeiro, voltado naturalmente para o lucro, resulta inadaptado às condições sanitárias 
nacionais, conforme exemplo histórico do setor de medicamentos - suspensão da produção de 
fármacos essenciais em função de motivos de ordem político-financeira, por exemplo. Por outro lado, 
a liberação ampla causaria hipertrofia do setor em áreas lucrativas, porém não prioritárias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22895 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 262. 
Justificativa: 
   O princípio já está disciplinado no § 33 do artigo 6º deste projeto, razão porque não se justifica a 
manutenção no setor da saúde. 
Parecer:   
   Propõe-se, na Emenda, a supressão do § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob a alegação de que o 
instituto já se acha regulamentado em outro local.  
São procedentes as alegações do Constituinte. De fato, a intervenção e a desapropriação, dos 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que generaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23264 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se aos §§ 2o. e 3o. do art. 262, da seção I, do capítulo II, do título IX, do presente projeto de 
constituição, a seguinte redação:  
Art. 262  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma igualitária  
na assistência pública à saúde da população, e § 3o. A União, os Estados e o Distrito  
Federal poderão intervir nos serviços de saúde de natureza privada, quando houver desvios de  
objetivo da política nacional de saúde. 
Justificativa: 
   A emenda apresentada visa: 
   a – apesar da implantação de um sistema nacional de saúde propiciar à livre iniciativa privada a 
assistência saúde, sem que estejam de mãos atadas pelas cadeias da estatização, visto que até os 
países propugnadores deste sistema já estarem propondo o divórcio desta; 
   b – evitar a desapropriação da iniciativa privada quando da assistência à saúde, visto que, no 
capitalismo isto seria uma ingerência nos assuntos internos das empresas que exploram i ramo da 
saúde. Entretanto, a intervenção eu acho viável para evitar os abusos do poder e os escândalos 
bastante comuns nos convênios com a Previdência Social. Daí entendermos que esta emenda coloca 
um freio nas pretensões dos defensores da estatização da saúde, pois essa só traria frutos negativos 
a já abalada saúde dos brasileiros. O sistema nacional de saúde é viável, porém, com liberdade para 
a iniciativa privada participar desta. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
 
   
   EMENDA:23629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 262, § 4o.  
Suprima-se o item I do § 4o. do art. 262 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
   O dispositivo é xenófobo, discriminatório e ofensivo à liberdade de escolha do doente. A este é que 
cabe selecionar a entidade prestadora de serviços de saúde, independentemente da nacionalidade 
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dos sócios, e exclusivamente em função da sociedade profissional e avanço tecnológico da empresa 
prestadora de serviços médicos. O nacionalismo não deve inibir a liberdade do cidadão de escolher o 
tratamento que lhe garanta mais sobrevida. Não deve haver reserva de mercado para hospitais e 
clínicas incompetentes. 
Parecer:   
   A medida é conservada no parágrafo 2o. do art. 226 tendo em vista preservar os recursos setoriais 
escassos para investimentos prioritários conforme definição do sistema único de saúde.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23717 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 262. 
Justificativa: 
   A própria Constituição, ao tratar de intervenção do Estado no domínio econômico, traça as 
diretrizes a serem observadas. Creio ser desnecessário repetir, neste capitulo, a mesma norma. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo.  
Realmente, a intervenção e a desapropriação de serviços privados de saúde devem incluir-se no 
dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
  
   EMENDA:23719 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 262 essa redação:  
Art. 262. ..................................  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em lei, tendo 
preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas. 
Justificativa: 
   O parâmetro da atuação supletiva do setor privado deve ser fixados em lei. Ademais, o mundo 
jurídico desconhece o que sejam “contratos de direito público”. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
 
   
   EMENDA:23818 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 137  

 

Substituam-se os art. 261, 262 e 263 pelos seguintes:  
Art. As ações e os serviços de saúde são, preferentemente, de natureza pública, cabendo à lei dispor 
sobre sua regulamentação, execução e controle.  
Parágrafo único. Os recursos federais destinados à saúde serão distribuídos aos Estados,  
Distrito Federal, Territórios e Municípios, segundo critérios definidos em lei e discriminados no 
orçamento da seguridade social.  
Art. É assegurada a liberdade de exercício profissional da saúde e de organização de serviços 
privados em acordo com os princípios da política nacional de saúde.  
Art. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e  
tecidos humanos para fins de transplantes e de pesquisa.  
Parágrafo único. É vedada comercialização de órgãos e tecidos humanos. 
Justificativa: 
   Sintetiza-se, com a sugestão, a Seção I, do Capítulo II, do Título IX, sem prejuízo das iniciativas 
concorrentes, na área de saúde, do poder público e do setor privado. Além do mais, remete-se para a 
lei ordinária a complementaridade dos princípios, que a futura Constituição vier a adotar. 
   Mantêm-se as regras de remoção de órgãos e tecidos humanos para transplantes, deixando à lei 
ordinária as condições e requisitos de sua ocorrência. 
   Por constar do Capítulo dos Direitos Individuais, elimina-se a repetição despropositada de que a 
saúde é direito de todos. 
   A lei não deve ser repetitiva. 
Parecer:   
   A Emenda foi contemplada quanto ao mérito, parcialmente.  
Os dispositivos não incluídos foram entendidos como pertinentes à legislação ordinária.  
Somos, pois, pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24002 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 262  
O inciso I do parágrafo 4o. do Artigo 262 passa a ter a seguinte redação:  
"I - Fica proibida a atividade direta ou indireta, com fins lucrativos, por parte de  
empresas e capitais de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no país. 
Justificativa: 
   Muitas das empresas com participação acionária de capital estrangeiro, promovem programas 
assistenciais de saúde aos seus empregados, constituindo inegável e real benefício indireto. A 
proposta do projeto inviabiliza e extingue tais programas que são melhores e superiores aos 
prestados pela Previdência Social. 
   Sem ferir o espírito da proposta, a presente emenda ressalva exatamente tais programas que, 
induvidosamente devem ser incentivados e imitados. 
Parecer:   
   As questões de saúde interferem, com frequência cada vez maior, naquelas de soberania nacional, 
o que é claramente exemplificado em campanhas assistenciais lesivas aos interesses nacionais. A 
medida de proteção proposta fundamenta-se em tal consideração, devendo ser mantida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24243 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No § 2o. do Art. 262 do Projeto de Constituição onde se lê: "tendo preferência o  
tratamento especial as entidades filantrópicas", leia-se "tendo preferência a tratamento especial as 
entidades sem fins lucrativos". 
Justificativa: 
   A Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda nos sugeriu a presente 
emenda, fundamentada, em síntese, nos seguintes termos: 
   Esta proposta é a original da Subcomissão de Saúde baseada no entendimento das autoridades 
especializadas na matéria de que toda entidade reconhecida sem fins lucrativos tem traços de 
filantropia, ao passo que nem toda entidades filantrópicas dispensa o lucro. 
   A característica de filantropia estabelece um vínculo moral entre os instituidores da entidade e os 
destinatários dos seus objetivos sem que exclua, a princípio, que enquanto meio, a saúde seja fonte 
de lucro e a medicina objeto de mercancia, tal como na realidade ocorre. 
Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:24588 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 262 do Substitutivo ao Projeto de Constituição, o seguinte § 2o. renumerando 
os demais:  
"O Estado dará prioridade na profilaxia da hanseníase, mediante campanhas nacionais, de 
erradicação da moléstia". 
Justificativa: 
   Irrecusavelmente, é a hanseníase uma das mais graves moléstias existentes, e seu combate no 
Brasil tem contado com a preciosa colaboração da Fundação Paulista Contra a Hanseníase, que há 
cinquenta anos promove assistência social aos enfermos, incentivando a pesquisa científica no setor. 
   Pois bem, a hanseníase, como endemia de âmbito nacional, poderá ser definitivamente erradicada 
do País, se sua profilaxia for considerada prioritária, no contexto da Saúde Pública, tal como 
preconizamos nesta emenda, que, esperamos há de merecer aprovação. 
Parecer:   
   A concisão constitucional impõe a necessidade de se postergar toda questão programática à 
regulamentação do sistema único de saúde; em ocasião propícia, serão definidas prioridades e 
elaborados os programas necessários.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24815 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. e dê-se ao § 2o. do art. 262 a seguinte redação:  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em lei. 
Justificativa: 
   A supressão do § 3º do art.262 decorre de ser este dispositivo redundante, pois trata da matéria 
constante, como regra geral, do outro Título do texto do projeto. 
   A modificação da redação dada ao § 2º do mesmo artigo é justificável, posto que a forma de 
contrato e o favorecimento a entidade filantrópicas é matéria pertinente à legislação ordinária. 
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Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:24972 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
Da Saúde  
Artigo 262 Parágrafo 3o.  
A União, os Estados e o Distrito Federal podem convocar os serviços de saúde de natureza privada 
necessários à execução dos objetivos da política Nacional de Saúde, conforme dispuser a Lei. 
Justificativa: 
   A emenda é substitutiva. Substitui a expressão “podem intervir” pode gerar interpretações 
autoritárias e gerar ações abusivas do Poder Público sobre a iniciativa privada, facultando represálias 
por interesses políticos ou pessoais de mandatários públicos, eventualmente, contrariados. “Podem 
convocar” atinge o objetivo do Poder Público de alinhamento da iniciativa privada a uma política 
nacional de saúde. A intervenção dó se justificaria em caso de afronta, desrespeito ou prática ilegal 
de ações de saúde, que não parecem ser objeto de artigo. 
Parecer:   
   As alegações do Constituinte são procedentes. Contudo, entendemos que a intervenção e a 
desapropriação, conquanto devam ser admissíveis em relação aos serviços de saúde, devem incluir-
se no dispositivo que generaliza o instituto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24973 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
Da Saúde  
Artigo no. 262.  
Cabe ao Poder Público a regulamentação, controle e fiscalização das ações de saúde. 
Justificativa: 
   A emenda é supressiva. Suprime a palavra EXECUÇÃO, que restringe a execução dos serviços de 
saúde ao Poder Público, contraditando a afirmação do Parágrafo 1º do mesmo artigo. A assistência à 
saúde é uma ação de saúde que o referido parágrafo permite à iniciativa privada quando o caput 
limita a execução ao Poder Público. Devem ser limitadas ao Poder Público a regulamentação, 
controle e fiscalização. A função Execução deve ser ambos, Poder Público e iniciativa privada, e 
redigido como está no Anteprojeto do relator, o caput restringe também a execução ao Poder Público. 
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Parecer:   
   O texto resguarda a possibilidade de ações e serviços públicos de saúde, indispensáveis no País, 
sem tolher a iniciativa privada, cuja elaboração é explicitada no parágrafo 1o. do art. 227.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24974 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
Artigo 262  
Parágrafo 2o.  
O setor privado de prestação de serviços de saúde participará, na assistência pública à saúde da 
população, sob condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e 
tratamento especial as entidades filantrópicas e as cooperativas de profissionais de saúde. 
Justificativa: 
   A emenda suprime a expressão “de forma supletiva” e acrescenta “e as cooperativas de 
profissionais de saúde”. Propõe-se a supressão “de forma supletiva” por desnecessária, pois com a 
instituição do Sistema Nacional Único de Saúde, os serviços privados terão sempre participação 
supletiva e a redação não desobriga a prioridade da iniciativa do Poder Público. 
   O acréscimo da expressão “e as cooperativas de profissionais de saúde” é proposto com vistas a 
diminuir a intermediação de empresas privada de fins lucrativos na relação entre o Poder Público e as 
classes de profissionais de saúde, protegendo a profissão liberal sem severa estatização. 
Parecer:   
   Acolhida a sugestão de reduzir a intermediação de empresas privadas de fins lucrativos na relação 
entre o Poder Público e as classes de profissionais de saúde, incluindo-se a expressão "e sem fins 
lucrativos".  
A manutenção da expressão "de forma supletiva" objetiva caracterizar a colaboração indispensável 
do setor privado ao sistema único de saúde.  
Pela aprovação. 
  
   EMENDA:25188 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 262, §§ 2o. e 3o.  
Suprimam-se do Art. 262, do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator), os parágrafos 2o. e 
3o., e renumerem-se os demais, pelas razões a seguir expostas. 
Justificativa: 
   Visa, a presente Emenda, suprimir a redação dos referidos parágrafos, por serem prejudiciais à livre 
iniciativa privada, no setor Saúde, uma vez que considere a prestação desses serviços apenas sob a 
forma supletiva, na assistência da população e, mesmo assim, sujeita às condições estabelecidas em 
contrato de direito público (§ 2º) e por dar, ao poder público, o direito de intervir nesses serviços de 
saúde, uma vez necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, e, até mesmo, 
desapropriá-los (§ 3º). 
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   Achamos que, complementar, deve ser, na verdade, a atuação do Estado, como sempre tem sido. 
   Somente através de um sistema de saúde, composto por todas as forças existentes no país 
(Governo e iniciativa privada), convergindo para um mesmo objetivo, de bem servir ao povo brasileiro, 
embora diversificado, é que teremos êxito. 
   Colocar o serviço de saúde, operado pela iniciativa privada, sob a condição de serviços concedidos 
mediante contrato, é ensejar um tratamento inaceitável, agravando-se esse aspecto ante a 
possibilidade de intervenção e desapropriação dos mesmos, que passariam a viver sob o arbítrio do 
poder público. 
   Ao invés de um sistema único de saúde, deve o Estado manter as suas prerrogativas de 
normatizador, planificador e fiscalizador delegando a execução à iniciativa particular, respeitando o 
democrático direito de livre escolha do serviço de saúde que ao usuário convier. 
 Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
 
   
   EMENDA:25312 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   TITULO IX - DA ORDEM SOCIAL  
CAPITULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL  
ACRESCENTA-SE AO FINAL DO PARAGRAFO 2o. DO ARTIGO 262  
"...... e as cooperativas". 
Justificativa: 
   Esta inclusão no parágrafo se faz necessária para que se propicie que as cooperativas também 
possam participar de forma supletiva na assistência pública à saúde da população. 
Parecer:   
   A Emenda é rejeitada pois desvia-se da filosofia básica que norteia o artigo em questão. 
   
   EMENDA:25378 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo. 262  
O inciso I do parágrafo 4o. do Artigo. 262 passa a ter a seguinte redação:  
"I - Fica proibida a atividade direta ou indireta, com fins lucrativos, por parte de empresas e capitais 
de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País. 
Justificativa: 
   Muitas das empresas com participação acionária de capital estrangeiro, promovem programas 
assistenciais de saúde aos seus empregados, constituindo inegável e real benefício indireto. A 
proposta do projeto inviabiliza e extingue tais programas que são melhores e superiores aos 
prestados pela Previdência Social. 
   Sem ferir o espírito da proposta, a presente emenda ressalva exatamente tais programas que, 
induvidosamente devem ser incentivados e imitados. 
Parecer:   
   A medida resguarda o País de campanhas assistenciais lesivas à saúde da população e à 
soberania nacional. A saúde torna-se, cada vez com maior frequência, questão de segurança 
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nacional, exigindo medidas cautelares drásticas.  
Pela rejeição. 
  
   EMENDA:25773 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 3o. do art. 262 do Projeto. 
Justificativa: 
   O parágrafo que se visa suprimir é incompatível e atenta contra o disposto no § 33 do art. 6º ao 
“caput” do art.225 e seu item II, art.228 e mais ao item II do art.32, todos do Substitutivo. 
   Pelos dispositivos citados, assegura-se a propriedade privada e a desapropriação apenas para 
utilidade pública ou fim social, mas, sempre mediante previa e justa indenização em dinheiro. Além 
disso, em nenhum dispositivo se encontra o direito de intervenção em empresa ou serviços privados, 
como poder da União ou do Estado. 
   Absurdo admitir-se intervenção e desapropriação gratuitas. O nome é outro: confisco, espoliação. 
   Não se compreende que exatamente numa área carente e tão fundamental quanto à saúde, se 
desestimule o investimento privado, quando o poder público não tem meios ou recursos para o 
atendimento da população. 
   Não pode prosperar a dicotomia e a contradição. Impõe-se a supressão. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob a alegação de que este 
parágrafo contraria outros dispositivos que condicionam a intervenção e a desapropriação à sua 
utilidade pública ou fim social e mediante justa e prévia indenização.  
Cumpre notar, no entanto, que o dispositivo neste parágrafo sujeita-se, da mesma forma, à não 
consecução dos objetivos da política de saúde - evidentemente de fins sociais e não invalida a 
obrigatoriedade de indenização em dinheiro nos casos de desapropriação.  
De qualquer forma, entendemos que a intervenção e a desapropriação dos serviços privados de 
saúde devam incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25774 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 2o. do art. 262  
Exclua-se do § 2o. do art. 262 as expressões: "... de direito público.."  
O dispositivo emendado passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262 ..................................  
§ 2o. : O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato, tendo 
preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas." 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
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   EMENDA:25804 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item II do § 4o. do art. 262, do Projeto. 
Justificativa: 
   O referido dispositivo colide e se incompatibiliza com o caput do art. 228, bem como o seu § 2º, que 
proíbe inclusive privilégios a fundações e empresas públicas. 
   Não se concebe a estranha discriminação de se impedir a destinação de recursos públicos para 
investimento em instituições privadas de saúde. 
   Não poderão recorrer a Caixa Econômica, ao BNDES, IASS, SUDENE, SUDAM, EMBRATUR, ou 
outras entidades. Mas, a General Motors, a KRUPP ou qualquer cadeia de motéis, bordéis ou boates 
poderão se valer destes créditos públicos para investimento em suas áreas. 
   Absurdo impedir-se que hospitais, ambulatórios, laboratórios de análise e outros não possam se 
valer de créditos, incentivos ou recursos públicos para sua aplicação, modernização ou até compra 
de equipamentos essenciais à coletividade em regiões onde só existem estabelecimentos de saúde 
privados. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do item II do § 4o. do art. 262, sob o argumento de que é 
incompatível com o disposto no "caput" do art. 228 e seu § 2o.  
Não se pode admitir, no entanto, que o Poder Público financie instituições particulares de saúde, de 
fins nitidamente lucrativos, em detrimento da expansão dos serviços próprios de saúde do sistema 
oficial de assistência médica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25838 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA -  
Dispositivo Suprimido - § 3o. Art. 262  
Suprima-se o § 3o. do Art. 262. 
Justificativa: 
   A questão da intervenção do Estado já está contemplada no ART. 229, Título VIII, Da Ordem 
Econômica e Financeira, Capítulo I, Da Intervenção do Estado. 
   No tocante à parte da desapropriação, o ART. 6º - Dos Direitos Individuais - § 33, se explicita de 
forma concisa a matéria em apreço. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25839 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA -  
Dispositivo Emendado - ART. 262 § 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 262:  
Art. 262 - ................................  
§ 1o. - .....................................  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará na assistência pública à saúde 
e à doença, sob condições estabelecidas em lei. 
Justificativa: 
   O tratamento preferencial dado na redação do §2º do Art.262 do Projeto de Constituição, dá 
margens às empresas multinacionais, mediante dispositivos legais, transformaram-se em entidades 
filantrópicas, beneficiando-as amplamente, em detrimento da empresa privada nacional. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:25862 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Dispositivo a ser emendado: § 3o. do Art. 262  
Suprima-se do projeto Constitucional o § 3o. do Art. 262. 
Justificativa: 
   A intervenção e a desapropriação efetivadas pelo Estado no setor privado, constituem matéria de 
caráter geral, que se aplica a qualquer tipo de atividade econômica. 
   No nosso entender, a intervenção do Estado no domínio econômico, no Brasil, tem sido feita, 
sempre, como forma suplementar e não essencial. 
   Na área de saúde, sem dúvida, esse tipo de tratamento, além de prejudicar a empresa privada, 
desfigura a própria filosofia da reforma sanitária. 
   O estado deve manter a sua condição de normatizador, planificador e fiscalizador, respeitando a 
iniciativa privada e o direito que tem o usuário de escolher o serviço de saúde que lhe convier. 
   Caso se mantenha este dispositivo constitucional, o setor de saúde, no Brasil, passará a viver sob 
um regime autoritário, subordinado aos caprichos e ao arbítrio do poder público. 
   Segundo informações dos órgãos especializados, 74 milhões de brasileiros são, atualmente, 
atendidos pela iniciativa privada. 
   Deste modo, apenas 6% (seis por cento) da população são atendidas diretamente pela Previdência 
Social. 
   De outra parte, vale ressaltar que o Sistema Único de Saúde nas sociedades pós-industriais e 
altamente socializadas, como o Reino Unido, revisa sempre a aplicação e busca multiplicar as 
oportunidades de atendimento da clientela. 
   Os regimes socialistas absolutos, como o da União Soviética, têm procurado reformular o sistema 
de saúde, propiciando a pluralidade de ações. À vista disso é que propomos a supressão desse 
dispositivo. 
Parecer:   
   Pretende o autor que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob a alegação de que a 
intervenção e a desapropriação são matéria de caráter genérico.  
A alegação é procedente, mas, no caso sob análise, pretendeu-se realçar a essencialidade dos 
serviços de saúde, particularizando-se a interferência do Estado no setor, o que, na verdade, não é 
necessário. Realmente, a intervenção e a desapropriação dos serviços privados de saúde devem 
incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:25880 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 262  
O Art. 262 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução, controle das ações de saúde, e ao 
setor privado poderá ser delegado o direito da prestação de serviços de saúde, sob condições 
estabelecidas em lei própria.  
§ 1o. A União os Estados e o Distrito Federal poderão desapropriar serviços de saúde de natureza 
privada necessários à execução da política nacional de saúde, conforme dispuser a lei.  
§ 2o. É proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de origem 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
§ 3o. É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos. 
Justificativa: 
   Parece-nos suficiente, num texto constitucional, estabelecer as diretrizes básicas para a promoção 
das ações de saúde, deixando ao Poder Público a normatização das mesmas em ambos os setores. 
Suprimimos a expressão “INTERVIR” do § 1º, porque entendemos ser um termo suscetível a diversas 
interpretações e, consequentemente, poderá motivar os mais variados atos. 
 Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:26222 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO II - SEÇÃO I - DA SAÚDE ART. 262  
Dê-se ao ART. 262 e seus parágrafos, a seguinte redação:  
"Art. 262 - O Poder Público assegura o pleno direito de acesso às terapias e métodos  
alternativos de assistência, preservação e recuperação da saúde, individual e coletiva,  
através da utilização de modalidades, princípios, métodos e técnicas específicas.  
§ 1o. - É livre o ensino, a pesquisa, a aplicação, o exercício e a organização  
profissionais de terapias e métodos alternativos de assistência à saúde.  
§ 2o. - A ação própria para garantia desse direito é de rito sumário, inclusive quando se  
destinar à defesa do meio ambiente.  
§ 3o. - O Estado assegura apoio técnico e financeiro às terapias e métodos alternativos de 
assistência à saúde. 
Justificativa: 
   É do conhecimento de todos que a produção cientifica desenvolvida pelas diversas áreas de saúde 
não é colocada à disposição do conjunto da população, especialmente de suas camadas quais 
sofridas. 
   Os organismos oficiais, prestadores de assistência terapêutica à saúde da população, vêm 
sistematicamente punindo-a com o não acesso às diversas práticas terapêuticas, atrelados a uma 
filosofia superada de considerar, absurdamente, saúde como simplesmente assistência médica. 
   Esta proposta vem aí encontro dos anseios e das necessidades da população em seu legitimo 
direito de ter acesso a todas as práticas terapêuticas. 
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Parecer:   
   A substituição proposta exclui aspectos indispensáveis quais sejam a caracterização do papel dos 
setores público e privado e a ingerência estrangeira no sistema único de saúde.  
Destarte, apesar de amplamente meritória a proposição de resguardar as terapias e métodos 
alternativos, a solução exposta torna-se inviável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26830 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 262  
O inciso I do Parágrafo 4o. do art. 262 passa a ter a seguinte redação:  
"I - Fica proibida a atividade direta ou indireta, com fins lucrativos, por parte de empresas e capitais 
de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País." 
Justificativa: 
   Muitas das empresas com participação acionária de capital estrangeiro, promovem programas 
assistenciais de saúde aos seus empregados, constituindo inegável e real benefício indireto. A 
proposta do projeto inviabiliza e extingue tais programas que são melhores e superiores aos 
prestados pela Previdência Social. 
   Sem ferir o espírito da proposta, a presente emenda ressalva exatamente tais programas que, 
induvidosamente devem ser incentivados a imitados. 
Parecer:   
   O sentido do inciso referido (transformado em parágrafo 2o. do art. 227) é resguardar o povo 
brasileiro de abusos em campanhas assistenciais, prejudiciais à saúde e à soberania nacional. Assim 
como a alimentação já foi reconhecida internacionalmente como questão de segurança nacional, a 
saúde, de maneira geral, também vem assumindo essa característica, o que exige medidas 
cautelares mais drásticas.  
Nesse contexto, pela rejeição. 
   
   EMENDA:27043 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o item II do § 4o. do artigo 262 do Substitutivo. 
Justificativa: 
   A proibição de receberem as entidades privadas auxílios do Poder Público, não se compreende 
quando o Estado incentiva até a Construção de motéis e outras atividades secundárias. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do item II do § 4o. do Art. 262 do Substitutivo, sob a alegação de 
que não se justifica a proibição de receberem as entidades privadas auxílios do Poder Público, 
quando o próprio Estado incentiva a construção de motéis e outras atividades secundárias.  
É óbvio que o dispositivo visa exatamente a impedir que o Estado financie atividades privadas de 
saúde de fins lucrativos, promovendo a expansão de sua rede própria de serviços.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27044 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao § 3o. do art. 262, do Substitutivo do Relator.  
§ 3o. art. 262 suprimir. 
Justificativa: 
   A supressão aqui questionada é imperativo da boa ordenação formal do texto e, mais ainda, do 
respeito devido aos direitos e garantias constitucionais. 
   Com efeito, a intervenção e a desapropriação são institutos excepcionais mediante os quais o 
Poder Público desprotege a propriedade e o livre exercício da atividade econômica, em situações e 
para fins excepcionais em relação ao preceituado no art.225, o qual estabelece que a ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência 
digna. 
   Não pode estabelecer o texto constitucional casos específicos ensejadores de intervenção e 
desapropriação de outras determinadas atividades, ainda mais o fazendo em termos gerais, sob pena 
de destruir toda a essência do direito sob o qual fundada a ordem econômica. 
   O parágrafo, objeto desta emenda, outrossim, fere a Declaração de Direito, certo que o art. 6º de § 
33 dá ao Estado o direito de intervenção na atividade econômica para somente os casos de perigo 
público iminente, limitando-se esta intervenção no tempo –ela é temporária. 
   O parágrafo em questão é, rigorosamente, a porta aberta à estatização completa dos serviços 
médico – hospitalares, pois que, vigente ele, todos os nosocômios do país estão sujeitos à ação 
discriminatória do Estado, que os poderá desapropriar ou neles intervir, constituindo tal direito o 
desestimulo mais poderoso e definitivo à prosperidade, aperfeiçoamento e segurança da rede 
hospitalar privada, a qual, paradoxalmente, o § 1º do mesmo artigo protege. 
   Ora, não deve a Constituição, lei perene, construção feita para durar, acolher casuísmo tanto mais 
quanto ele atinja o direito à propriedade privada e a livre iniciativa, princípios esses que são, basilares 
à construção constitucional que se segue. 
   Os objetivos da política nacional de saúde, vigente no momento, podem não sê-lo no futuro em face 
mesmo da complexidade das ações de saúde e de sua difícil equação. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão pura e simples do § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob a alegação 
de que a intervenção e a desapropriação são institutos excepcionais.  
Ora, o dispositivo, em nenhum momento, fere o caráter de excepcionalidade da intervenção e 
desapropriação nos serviços privados de saúde, tanto que estão condicionados à não consecução 
dos objetivos da política de saúde. De qualquer forma, cabe razão ao Constituinte em que a 
desapropriação e a intervenção nos serviços privados de saúde devam incluir-se no dispositivo que 
universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:27045 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o teor do artigo 262 e, seu § 2o. pelas redações seguintes:  
Art. 262. Cabe ao Estado a regulamentação e controle das ações de saúde dando prioridade à 
execução dos serviços de atenção primária de saúde à população.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma  
complementar na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em lei. 
Justificativa: 
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   Atribuir ao Estado o dever exclusivo de controlar e executar os serviços de assistência à saúde, 
ainda que ressalvando o direito da livre iniciativa de fazer o mesmo, em caráter complementar, é, ao 
cabo, estatizar a prestação dos serviços médicos. 
   Ora, essa forma de proceder, além de contrariar a realidade social, que mostra a presença maior, 
mais adequada, mais eficiente e menos onerosa, das ações e serviços privados de saúde, também 
não se concilia com a relação primordial do fenômeno estatal. 
   Com efeito, ainda que se empreste ao Estado a configuração de Estado-social ou Estado-
Providência, a relação indivíduo-Estado é fundada na primazia do reconhecimento de dignidade da 
pessoa humana. Daí que as intervenções do Estado não podem atingir o núcleo daquela relação, 
pondo, in casu, o indivíduo sob o domínio do Estado. 
   Ainda mais avulta a característica malévola da estatização da medicina, se considerarmos a feição 
individual, humana, do ato médico. 
   Por fim, convém citar a impossibilidade de se obter, com a pouquidade de recursos disponíveis, 
uma atuação satisfatória da medicina pública. Fenômeno que ocorre em países desenvolvidos, como 
a Inglaterra e os Estados Unidos, que se dirá do que ocorre no Brasil empobrecido e anárquico dos 
nossos dias? 
   Isto posto, concluímos que a ação do Estado, no Brasil, no campo da saúde, deve cingir-se à 
chamada saúde pública, ao combate às endemias e epidemias, ao saneamento básico. 
   Vale dizer que tem aspecto de contrassenso pretender se atribuir ao Estado, as complexas tarefas 
do atendimento médico, se ele não cumpre eficazmente com aqueles deveres que dizem respeito à 
criação das condições para uma vida saudável. 
   Pretende-se construir um edifício sobre um terreno de valas negras. 
   Aliás, o Esboço Arinos, no artigo 26 – Declaração de Direitos e Garantias Fundamentais, acolhe a 
consciência nacional de que o Estado, sozinho, não pode dar, em completitude, assistência à saúde a 
toda a população, tal como sustentamos acima. 
   Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:27172 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao art. 261 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação, suprimindo-se os artigos 262 e 263:  
"Art. 261. Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim compreendidos os 
serviços de saneamento e controle ambiental,  
vigilância sanitária epidemiológica e medidas preventivas, educação sanitária e educação física.  
Parágrafo único - O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será  
exercido pela iniciativa privada e, supletivamente, pelo Poder Público, através de  
serviços próprios". 
Justificativa: 
      A presente proposta tem por objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
   Os denominados serviços uti universi pertencem ao rol daqueles que incubem ao Estado promover 
com exclusividade, diretamente, ou através de concessionarias, porque relacionados intimamente 
com as atribuições do Poder Público, para cujo exercício a Administração usa de sua supremacia 
sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário determinado. 
   Por seu turno, os serviços uti singuli que se caracterizam por não afetar substancialmente as 
necessidades das comunidades, mas satisfazer os interesses comuns de seus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem ser deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela  fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos. 
   Assim, a execução dos serviços uti singuli caberia à iniciativa privada e ao Estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo Poder Público. Quando prestados pelo Estado 
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atingiram a toda população, sendo gratuitos quando postos à disposição da população de baixa 
renda. 
   Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestados, tendo em vista a livre concorrência. 
   A supressão ora proposta dos artigos 262 e263 é imperiosa em face da alteração do disposto no 
art.261. 
   É notório que, no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a existência 
de um Sistema Único, quanto mais se tal sistema for implantado. 
Parecer:   
   Propõe a emenda substituir o art. 261 por outro que dá ao Poder Público a competência de 
organizar e tutelar a saúde Pública e, no seu parágrafo único, propõe que o atendimento médico, 
hospitalar, farmacêutico e odontológico seja exercido pela iniciativa privada e supletivamente pelo 
Poder Público.  
Suprime ainda os art. 262 e 263.  
A justificação baseia-se no fato de o Poder Público cuidar dos serviços "uti universi" e a iniciativa 
privada cuidar dos serviços "uti singuli", atuando Estado na sua regulamentação e controle. Está 
garantida, no texto, a liberdade da iniciativa privada na área de saúde. O relator considera supletiva a 
iniciativa privada no setor saúde e não o inverso, isto é, o poder público ser supletivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27467 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 262, § 2o. Acrescente-se ao § 2o. do art. 262, do Substitutivo do Relator 
da Comissão de Sistematização, a expressão "e as sem fins lucrativos", redigindo-se este dispositivo 
da seguinte forma:  
Art. 262. - ................................... 
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito 
público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
   Como justificativa do encaminhamento da presente Emenda, transcrevemos um trecho da palestra 
proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio 
Ambiente: 
   “O cooperativismo, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de pessoal 
e não de capital, permite que sejam criados instrumentos que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/Empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos 
colonialistas, através de uma desnacionalização das nossas riquezas”. 
   “Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já existe de 
cooperativismo de trabalho – representado pelas 150 UNIMED’s no Brasil, congregando cerca de 
40.000 profissionais da área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de usuários – ter uma opção 
para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela medicina com ânimo de lucros”. 
Parecer:   
   A Emenda em questão está aprovada. 
   
   EMENDA:27663 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 262  
Dê-se ao artigo 262 do substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 262 - As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua regulação, execução 
e controle", suprimindo-se o parágrafo 1o. e renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
   É necessário explicitar no texto constitucional que as ações de saúde são de natureza pública. A 
formulação que propomos atende a esse objetivo. 
Parecer:   
   Num país de economia capitalista é imprescindível resguardar o exercício liberal da medicina, pela 
própria mecânica intrínseca ao sistema socioeconômico, para assegurar a exequibilidade do modelo 
definido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28111 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 262  
O Art. 262 no seu enunciado passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, 
dando prioridade a assistência preventiva". 
Justificativa: 
   A emenda visa incluir um princípio fundamental para a administração de Saúde no País, que é a 
“assistência preventiva”, a qual inclui as campanhas de Saúde Pública, o saneamento, vacinações e 
a medicina ambulatorial, em que se destaca um profissional generalista. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito, priorizando-se as ações preventivas no inciso II do art. 226.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28309 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 3o. do Art. 262. 
Justificativa: 
   O § 3º do Art.262 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição que esta Emenda pretende 
suprimir impõe desnecessária salvaguarda à implementação da política nacional de saúde, 
assegurada no § 2º do mesmo artigo. 
   Ao definir a participação do setor privado de forma supletiva na assistência à saúde da população, 
sob a regulamentação e controle do Poder Público, terá a Carta garantindo ao Estado a execução 
política para o setor. 
   Suprimindo este dispositivo, se elimina riscos de inibição às liberdades de iniciativa do capital 
privado nacional que se pretende assegurar. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
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instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28355 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 3o. DO ART: 262 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Art. 262.  
§ 3o. SUPRIMA-SE. 
Justificativa: 
   O texto constitucional não pode nem deve estabelecer nem criar situações especiais que originem 
ou permitam, de forma genérica a aplicação de institutos de consequências gravíssimas, como: a 
desapropriação e a intervenção, que atingem o direito constitucional da propriedade, além de 
desprotegerem o livre exercício da atividade econômica, princípios basilares de uma sociedade 
democrática. 
   O que aqui se verifica é a discriminação de um segmento da economia que, por motivos não 
especificados e de forma casuística poderá ser atingido de forma definitiva e com prejuízos 
incalculáveis em seu patrimônio e em sua atividade. 
   Esta emenda constitui importante contribuição do ilustre Vereador Amaury de Sousa, Líder do PDC 
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, à elaboração da nova Constituição brasileira. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
     
   EMENDA:28357 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 262 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR.  
O art. 262 do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262 Cabe ao Poder Público o planejamento, coordenação, regulamentação,  
fiscalização e controle das ações de saúde, dando prioridade a execução da Assistência Preventiva.  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde participará na assistência  
pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em lei.  
§ 4o. É vedada a exploração, direta ou indireta por parte de empresas e capitais de  
procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a lei". 
Justificativa: 
   Ao estado não pode caber o dever exclusivo de controlar e executar as ações de saúde, ainda que 
admitindo-se a participação em caráter suplementar da livre iniciativa. 
   Dessa forma, o que se verifica é a negativa da realidade social, que mostra a presença maior, mais 
eficaz, mais eficiente e menos onerosa, das ações e serviços privados de saúde no País. 
   Do texto atual o que se depreende é o alijamento da iniciativa privada das ações de saúde. Tal 
situação impedirá que novos recursos, por desestimulo e insegurança, deixem de aportar na área da 
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saúde e consequentemente, pela impossibilidade de se obter, pela insuficiência de recursos 
governamentais, uma atuação satisfatória da medicina pública. 
   Assim, somos levados a concluir que a ação do Estado, no campo da saúde, deve situar-se 
prioritariamente nas ações da saúde pública, ai combate às endemias e epidemias, ao saneamento 
básico. 
   Finalmente, não podemos concordar com a proibição de que entidades privadas de saúde possam 
receber incentivos públicos, se considerarmos, ainda, que a referida medida não atinge segmentos 
que compõem atividades secundárias tanto econômicas quanto sociais. 
   Esta emenda constitui importante contribuição do ilustre Vereador Amaury de Sousa, Líder do PDC 
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, à elaboração da nova Constituição brasileira. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente no mérito, priorizando-se as atividades preventivas no inciso II do artigo 226 
e resguardando-se o restante do texto no art. 227.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28426 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte Artigo à Seção Da Saúde do Substitutivo do Relator renumerando-se os 
subsequentes:  
Art. 262 - A União aplicará, anualmente, não menos de vinte e cinco por cento, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios trinta por cento, no mínimo, das respectivas receitas resultantes da 
arrecadação de impostos, inclusive as provenientes de transferências na manutenção e 
desenvolvimento das ações de saúde. 
Justificativa: 
   Cumpre ao Estado garantir saúde a toda a população, mas em nosso país ela inacessível a maioria 
dos cidadãos. 
   Acreditamos que só investimento maciço de recursos na área poderá tornar efetiva uma política 
nacional que priorize as ações preventivas e assistenciais de saúde e que reverte a atual situação. 
Parecer:   
   Uma vez definida a origem dos recursos para o financiamento setorial  (§ 1o. do art. 226), seus 
limites serão melhor fixados a nível programático, na ocasião propícia.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28434 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso I, do § 4o., art. 262 
Justificativa: 
    A participação de empresas e capitais de procedência estrangeiras nos serviços de assistência à 
Saúde no País está longe de ser dispensada, pelo que as necessidades nacionais justificam a 
Supressão. Não é mister referência a situação do País, nesse particular. O fato é notório por isso, 
independente de maiores indagações. 
Parecer:   
   A medida é conservada em parágrafo do artigo 227 a fim de preservar a Nação de campanhas 
assistenciais lesivas à saúde do povo e aos interesses nacionais.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:28547 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto : 
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do inciso II, do parágrafo 4o., do art. 262 do Substitutivo do Relator da Comissão de 
Sistematização a expressão investimento. 
Justificativa: 
   A supressão se faz necessária para que as instituições privadas de saúde com fins lucrativos, não 
recebem em qualquer hipótese recursos públicos, cuja destinação deve ser canalizada para os 
hospitais públicos tão carentes de recursos. 
Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:28776 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 262, TÍTULO IX,  
CAPÍTULO II, SEÇÃO I  
No artigo 262 do Título IX, Capítulo II, Seção I, DA SAÚDE, acrescente-se o § 5o.:  
§ 5o. - As atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção de insumos e 
equipamentos essenciais para a saúde, subordinam-se à política nacional de saúde e são 
desenvolvidas sob controle estatal, com prioridade para os órgãos públicos e empresas nacionais 
com vistas à preservação da soberania nacional. 
Justificativa: 
   Os setores vitais para a sobrevivência do país devem ser mantidos sob rigoroso controle nacional. 
Parecer:   
   Embora meritória a proposição contida na Emenda, considera o Relator que, uma vez referida no 
texto do Substitutivo como competência do sistema único de saúde, será logicamente regulamentada 
à posteriori, da maneira mais conveniente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29121 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo 1o. do Artigo 262 e altere-se o Parágrafo 2o. do mesmo que passa a ser 
parágrafo único conforme segue:  
Parágrafo único - A prestação de serviços de saúde por entidades privadas far-se-á de forma  
supletiva na assistência pública, sob condições estabelecidas em contrato de direito público,  
vedada a contratação de entidades com fins lucrativos. 
Justificativa: 
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   Os serviços de saúde pública não podem ensejar lucros para ninguém. A liberalidade nesse setor 
tem gerado escândalos notórios e graves prejuízos para o povo. A iniciativa privada no setor deve ser 
tolerada e não estimulada pela norma constitucional. 
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda tem uma brilhante justificação não sendo acolhida apenas por se 
revelar incompatível com as características do sistema capitalista vigente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29692 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 262 (Da Seguridade Social) Capítulo II, os seguintes parágrafos:  
"Art. 262 -..................................  
§ 5o. Promover campanhas de higiene e de esclarecimento da população assim como vacinações, 
testes e exames que objetivem a prevenção das deficiências mentais, físicas e sensoriais.  
§ 6o. Promover a integração do deficiente sensorial às atividades socioeconômicas, mediante sua 
reabilitação;  
§ 7o. Promover a formação de técnicos especializados em desenvolver a mobilidade dos  
deficientes sensoriais." 
Justificativa: 
   É preciso que a futura Lei Maior contemple os Milhares de deficientes físicos brasileiros com 
medidas que efetivamente assegurem seus inalienáveis direitos, além de prevenir as deficiências da 
espécie, tal como preconizado na emenda que, esperamos, há de merecer acolhimento. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria programática que deverá ser considerada a nível de regulamentação do 
sistema único de saúde ou de sua programação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29899 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator) o seguinte texto complementar 
ao § 2o. do artigo 262:  
§ 2o. - " O Setor privado de prestação de serviço de saúde participará de forma supletiva na  
assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito  
público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
   O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado 
no texto da palestra proferida pelo presidente da UNIMED DI BRASIL -  na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
   “O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e não de capital, permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/Empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos 
colonialistas, através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da Saúde, nós temos condições gralhas ao que já tem no Brasil, 
congregando cerca de 40.000 profissionais na área da Saúde, que atendem cerca de 7 milhões de 
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usuários – ter uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela 
medicina com ânimo de lucros”. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:30261 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo alterado: § 1o. do art. 262 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 262 ....................................  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada que não poderá faltar aos necessitados, 
independentemente dos recursos deste, em caso de urgência." 
Justificativa: 
   A permissão à iniciativa privada para explorar as ações na área da saúde já consiste, por si só, uma 
grande benevolência, por força da qual, faz-se mister exigir, pelo menos, uma contrapartida, como a 
que propomos 
Parecer:   
   A adição proposta tem um mérito indiscutível frente à realidade social do País, sendo, entretanto, 
inviável, dadas as características econômicas do sistema capitalista vigente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30428 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 262, § 3o. Seção I, Capítulo II, Título IX.  
Suprima-se o parágrafo 3o. do Art. 262 do Projeto de Constituição -Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
   A iniciativa privada na assistência médica, e no setor saúde como um todo, só tem contribuído para 
a melhoria do atendimento desafogando inclusive o precário e inoperante setor público. Não há 
porque permitir a intervenção do Estado onde ele tem se mostrado ineficiente. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31239 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 262, § 2o.  
O § 2o., do Art. 262, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 262 - ..................................... 
§ 1o. - ......................................... 
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em lei. 
Justificativa: 
   Parece-nos mais adequado com a técnica legislativa, deixar para a lei ordinária regulamentar a 
forma contratual, deixar para a lei ordinária regulamentar a forma contratual dos serviços privados, 
bem como o favorecimento as instituições filantrópicas. Além do mais, não seria correto que o texto 
constitucional faça discriminação entre instituições hospitalares. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:31240 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 262, § 2o.  
Suprima-se o § 3o., do Artigo 262, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO. 
Justificativa: 
   A intervenção e desapropriação prevista no capitulo saúde, simplesmente em nome da política 
nacional de saúde é discriminatório, além do que fatalmente favorece ao abuso de poder. Ainda, este 
tema de intervenção do Estado na propriedade privada foi tratado como regra geral, em outro capítulo 
da Constituição. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
  
  
EMENDA:31374 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 262 do Substitutivo do Relator ao projeto da Constituição.  
Art. - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede pública regionalizada e  
hierarquizada e constituem um sistema público nacional organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes:  
I - Comando administrativo único e exclusivo em cada nível de governo;  
II - Atendimento integral e completo nas ações de saúde;  
III - Descentralização político-administrativo e financeiro em nível de  
Estados e Municípios.  
Parágrafo 1o. - Compete ao Estado, mediante o sistema nacional de saúde:  
I - Formular políticas e elaborar planos de saúde;  
II - Prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  
III - Disciplinar, controlar e estimular a pesquisa pública sobre medicamentos, equipamentos, 
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produtos imunobiológicos e hemoderivados e outros  
insumos de saúde, bem como participar de sua produção e distribuição, com vistas à preservação da 
soberania nacional;  
IV - Fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos medicamentos e 
outros produtos de uso humano utilizados no território nacional;  
V - Controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos e estabelecer princípios básicos 
para prevenção da sua utilização inadequada;  
VI - Controlar o emprego de técnicas e de métodos, nocivos à saúde pública e ao meio-ambiente, 
bem como a produção, comercialização e utilização de  
substâncias lesivas àqueles bens.  
VII - Fiscalizar a qualidade do meio-ambiente, inclusive o do trabalho;  
VIII - Controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com seres humanos, a 
fim de garantir o respeito aos valores éticos.  
Parágrafo 2o. - A lei vedará práticas científicas ou experimentais que atentem contra a  
vida, a integridade e a dignidade da pessoa. 
Justificativa: 
   A redação proposta é mais explicita na definição do sistema público nacional da área da saúde. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente no mérito, corrigindo-se o caput do artigo 226 no sentido proposto. 
Entretanto, a manutenção do sistema único de saúde coloca o setor privado como participante do 
mesmo, o que é indispensável no contexto socioeconômico do País. De forma semelhante, 
explicitam-se as competências do sistema no art. 228, sem entrar em nível de detalhamento 
compatível com a elaboração programática posterior.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:31492 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 262  
Suprima-se o § 3o. do artigo 262. 
Justificativa: 
   O País não tem condições de estatizar os serviços de saúde de natureza privada, pois é sabido que 
hoje 90% destes serviços são prestados pela atividade privada e seria uma leviandade permitir a 
intervenção e desapropriação dos referidos serviços. A preocupação deve ser em melhorar os 
serviços, sejam públicos ou privados e o Estado fiscalizar com eficiência e honestidade. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão pura e simples do § 3o. do Art. 262, sob a alegação de que o País 
não tem condições de estatizar os serviços de saúde.  
Na verdade, não se trata de estatizar, mais, sim, de assegurar ao Estado a possibilidade de 
intervenção e, mesmo, de desapropriação dos serviços privados de saúde, tão somente para 
consecução dos objetivos da Política Nacional de Saúde. De qualquer forma, a desapropriação e a 
intervenção nos serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o 
instituto.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:31521 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADORA  
Modifica-se o parágrafo 2o. do Artigo 262 que passará a ter a seguinte redação:  
"O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva na assistência 
pública à saúde da população, conforme dispuser a lei complementar. 
Justificativa: 
   Retira os aspectos discriminatórios não recomendáveis numa Carta Magna de uma sociedade livre, 
aberta e democrática. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
 
   
   EMENDA:31522 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADORA  
Modifique-se o Artigo 262 que passará a ter a seguinte redação:  
"Cabe ao Poder Público a regulamentação e controle das ações de saúde, cabendo a sua execução 
tanto ao setor público como ao setor privado." 
Justificativa: 
   É uma redação onde se contempla como exclusividade do Poder Público as funções de 
regulamentar e controlar as ações de saúde, cabendo, entretanto, a sua execução tanto ao setor 
público como ao setor privado, como fatalmente dar-se-á na prática.  
Parecer:   
   A modificação proposta resulta na exclusão de aspectos cuja explicitação é indispensável para bem 
caracterizar o sistema único de saúde, como o tipo de participação do setor privado e o nível de 
ingerência estrangeira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31523 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo 3o. do Artigo 262: 
Justificativa: 
   O assunto em pauta está conveniente disciplinado no inciso III do artigo 32 do Capítulo II da 
Organização do Estado, devendo-se eliminar, no caso, uma discriminação que certamente propiciará 
abusos de poder tão comuns em nossa prática política, e, certamente, será fator de indução de 
corrupção administrativa. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:31531 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar a redação do parágrafo 3o., do Artigo 262 para a seguinte:  
Artigo 262 - ................................  
§ 3o. - A União, os Estados e o Distrito Federal, ouvida a comissão respectiva do Senado da 
República, poderão intervir e desapropriar serviços de saúde de natureza privada necessários à 
execução dos objetos da política nacional de saúde, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
   Não se pode deixar ai alvedrio de uma única fonte governamental, desapropriação de serviços de 
saúde, assunto social da mais alta importância. Há que haver um controle, no caso pelo Senado da 
República que a instituição de nível mais elevado e com jurisdição de competência a outras 
atividades correlatas e afins. Do mesmo modo, a intervenção. 
Parecer:   
   Altera a redação do § 3o. do Art. 262, incluir a expressão "ouvida a comissão respectiva do Senado 
da República" A justificação baseia-se na necessidade de haver a manifestação de mais uma fonte 
para a desapropriação de serviços saúde. O relator houve por bem suprimir o § 3o. do Art. 262, 
prejudicando em parte a análise da emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:31731 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALCENI GUERRA (PFL/PR) 
Texto:   
   Modificar a redação do § 3o. do Artigo 262, para a seguinte:  
Artigo 262  
§ 3o. - A União, os Estados e o Distrito Federal, ouvida a comissão respectiva do Senado da 
República, poderão intervir e desapropriar serviços de saúde de natureza privada necessários à 
execução dos objetivos da política nacional de saúde, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
   Não se pode deixar ao alvedrio de uma única fonte governamental, desapropriação de serviços de 
saúde, assunto social da mais alta importância. Há de haver um controle, no caso pelo Senado da 
República que a instituição de nível mais elevado e com jurisdição de competência a outras 
atividades correlatas e afins. Do mesmo modo, a intervenção. 
Parecer:   
   Altera a redação do § 3o. do Art. 262, incluir a expressão "ouvida a comissão respectiva do Senado 
da República" A justificação baseia-se na necessidade de haver a manifestação de mais uma fonte 
para a desapropriação de serviços de saúde. O relator houve por bem suprimir o § 3o. do Art. 262, 
prejudicando em parte a análise da emenda.  
Pela prejudicialidade. 
 
  
   EMENDA:31762 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 262, § 2o.  
Substitua-se o § 2o., do art. 262  
"§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde participará na assistência pública à saúde 
da população, dando preferência e tratamento especial às entidades filantrópicas." 
Justificativa: 
   Procuramos enxugar o texto proposto, visto que há algumas impropriedades que merecem ser 
escoimadas, para melhor adequarem-se os objetivos da seguridade social. 
   Trata-se de emenda mais de forma do que de fundo, mas que precisa ser levada na devida conta, 
sobretudo nessa fase de aprimoramento do texto proposto. 
Parecer:   
   A Emenda aprimora a redação do parágrafo 2o. do Art. 262, razão pela qual a acolhemos.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:31997 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: art. 262, § 4o., inciso I.  
Substitua-se a expressão "conforme dispuser a lei" por "ficando ressalvados os direitos das  
empresas que embora com participação societária de capital estrangeiro, tenham sede no Brasil e  
que na data da promulgação da Constituinte, já desenvolvam no País as atividades ora 
regulamentadas". 
Justificativa: 
   Esta emenda visa acima de tudo, resguardar o direito adquirido e a reciprocidade de 
comportamento entre os diferentes Países. 
Parecer:   
   O detalhamento proposto na Emenda será naturalmente considerado na elaboração da lei que 
regulamentará o assunto, bem como outros aspectos de especificidade similar, que poderiam ser 
omitidos numa listagem exaustiva.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32017 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Parágrafo 4o. do Art. 262, do Título IX Capítulo II Seção I da saúde o seguinte 
inciso:  
III - A comercialização de sangue, de órgãos e de tecidos humano em todo o território nacional. 
Justificativa: 
   O Sangue Humano tem sido explorado de forma indigna, sendo ainda conforme fatos comprovados, 
fator decisivo na disseminação de muitas doenças. 
   Ver no sangue assim como, nos órgãos e tecidos humano um fator de lucro indissiminado, é um 
desrespeito aos padrões de dignidade da pessoa humana. 
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   Infelizmente no Brasil, os pobres (e sempre os pobres) se transformam e se transformarão no alvo 
de pessoas inescrupulosas, que através da exploração deste comércio odiendo auferirão riquezas 
patrimoniais. 
Parecer:   
   A Emenda aditiva do eminente Senador Constituinte pretende vedar todo tipo de comercialização 
de sangue, órgãos e tecidos humanos.  
Como se trata de matéria, a rigor, da esfera das leis ordinárias, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:32331 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 262  
O inciso I do parágrafo 4o. do artigo 262 passa a ter a seguinte redação:  
" I - Fica proibida a atividade direta ou indireta, com fins lucrativos, por parte de  
empresas e capitais de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no país. 
Justificativa: 
   Muitas das empresas com participação acionária de capital estrangeiro, promovem programas 
assistenciais de saúde aos seus empregados, constituindo inegável e real benefício indireto. A 
proposta do projeto inviabiliza e extingue tais programas que são melhores e superiores aos 
prestadores pela Previdência Social. 
   Sem ferir o espírito da proposta, a presente emenda ressalva exatamente tais programas que, 
induvidosamente devem ser incentivados e imitados. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:32404 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à seção I da Saúde do Projeto de constituição Título IX, cap. II  
Saúde  
Art. 260 - A saúde como bem social se constitui em direito e dever de todos.  
Art. 261 - O Estado assegura o direito à saúde:  
a) implementado políticas econômicas, sociais e sanitárias visando a promoção e recuperação da 
saúde;  
b) estabelecendo, regulamentando, executando e controlando a aplicação de normas e medidas que 
visem a eliminação ou redução de riscos à saúde e à vida;  
c) através da organização e manutenção de Sistema Nacional de Saúde, que se assente em serviço 
unificado de saúde, público, de comando único a cada nível de governo, que garanta acesso 
igualitário e gratuito a ações e serviços de saúde  
preventivos, curativos e de reabilitação a toda população do País;  
d) através da organização e operação do sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde, que deterá 
o monopólio da importação de equipamentos médico-odontológicos, de medicamentos e de matéria-
prima para a indústria farmacêutica,  
distribuindo os mesmos em todo o território nacional;  
e) garantindo a participação de organizações comunitárias e sindicais na gestão e controle dos 
serviços de saúde e de segurança do trabalho.  
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Art. 262 - A inobservância de deveres, preceitos legais ou atos normativos à saúde e à  
segurança do trabalho constitui crime inafiançável.  
Art. 263 - Na defesa da saúde pública e da segurança do trabalho, a autoridade sanitária, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis, poderá:  
a) proibir ou regulamentar o uso, a venda, a propaganda, a fabricação ou a importação de produtos;  
b) vetar, sustar ou embargar quaisquer atividades, projetos ou obras, públicas ou  
privadas;  
c) multar, cobrar indenização, suspender, cassar licença ou interditar quaisquer empresas ou 
instituições;  
d) intervir nos serviços de saúde.  
art. 264 - O sistema Nacional de Saúde,  
observará:  
a) planos nacionais, estaduais e municipais  
de saúde aprovados pelos respectivos legislativos;  
b) política de recursos humanos com  
valorização profissional em carreira de acesso por  
concurso público e de tempo integral e dedicação  
exclusiva, salvo para os que acumulem cargos de ensino e pesquisa;  
c) política visando a correção de desigualdades sanitárias entre a população;  
d) política de descentralização e democratização da gerência administrativa e  
financeira dos serviços de saúde e dos Fundos de saúde constituídos por recursos do Fundo 
Nacional da Seguridade Social e de receitas fiscais e para-fiscais de Estados e Municípios;  
e) política de financiamento da prestação de serviços de saúde exclusivamente a entidades sem 
finalidade lucrativa.  
Art. 265 - É permitido ao indivíduo dispor de seus órgãos, tecidos, células, líquidos e  
substâncias, desde que não prejudique a saúde e não os faça nem aos seus derivados, objeto de 
comércio.  
Parágrafo Único. A matéria humana, obtida in vivo ou post-mortem, e seus derivados não poderão ser 
objeto de lucro, arcando o Poder Público ou instituições filantrópicas com todos os custos desde a 
extração, processamento, produção, transporte, armazenamento, distribuição, comercialização, e até 
implantação." 
Justificativa: 
   A Saúde é um bem social, agregado ao corpo do indivíduo e dependente da sua vida de relação, 
pois que é promovida, fortalecida ou enfraquecida, ameaçada, rompida ou subtraída pela sociedade, 
pela inserção do indivíduo na mesma, pelo trabalho que desenvolve e pelos próprios relacionamentos 
que mantém. 
   De fato, a população brasileira reconhece que a saúde é um bem agregado à vida das pessoas que 
lhes permite trabalhar e usufruir das amenidades e prazeres oferecidos pela natureza e pelo convívio 
social. 
   Desde que a ameaça à saúde implica em ameaça à vida, ou sua qualidade, o direito à vida 
pressupõe o direito à saúde, enquanto se constitui em dever de todos protege-la e promove-la. 
   Assim sendo, a definição constitucional, que deve iluminar os preceitos legais e a organização do 
Sistema Nacional de Saúde é a de que “a saúde como bem social se constitui em direito e dever de 
todos”. 
   Esse direito deve ser assegurado pelo Estado na forma proposta, que contempla a organização do 
Sistema Nacional de Saúde (SNS) e o Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde (SNIBS) e o 
dever cobrado através de dispositivos que penalizem os atos ou omissões que atentem contra a 
saúde e a segurança no trabalho, dando poderes efetivos para a autoridade sanitária. 
   O desenvolvimento institucional e político do setor saúde no nosso País exige que certas 
características sejam incorporadas ao SNS e ao SNIBS, de modo a dar consequência à definição de 
saúde e dar efetividade ao sistema. 
   Não se trata de discutir falsas questões como o rótulo, sistema único, que não é único, etc. 
   Trata-se de garantir a soberania do povo no controle e gestão dos serviços de saúde e a soberania 
da nação no controle da importação dos insumos básicos para a saúde como os medicamentos e os 
equipamentos médico-odontológico. 
   De pronto ressalta-se que enquanto em países produtores de equipamentos os gastos hospitalares 
não ultrapassam 50% dos gastos da saúde, no Brasil atingem 70 a 80%, pela grave distorção 
produzida pelos prestadores privados de serviços de saúde, que graças à política do autoritarismo de 
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comprar serviços de saúde, privilegiaram os serviços curativos de alta tecnologia, malbarateando os 
recursos públicos, inclusive pelas fraudes e ações médicas desnecessárias. Enquanto isso o setor 
público, que devia prestar esses serviços diretamente com eficiência, entregou-se aos interesses da 
corrupção, do corporativismo e do clientelismo político. Para reverter esse processo é fundamental 
romper com o mesmo através de profunda democratização da gestão dos serviços públicos de saúde 
e da segurança do trabalho. 
   A população brasileira quer serviços de saúde de boa qualidade, gratuitos, acessíveis a todos, que 
procurem eliminar as desigualdades sanitárias e sejam instrumento de justiça social. Esse o espírito 
da emenda ora proposta. 
Parecer:   
   A emenda é substitutiva à seção I: DA SAÚDE.  
A emenda proposta pelo ilustre Constituinte, embora muito mais detalhista, englobando, a nosso ver, 
matéria de lei complementar e ordinária, foi contemplada em grande parte pelo Substitutivo do relator.  
Somos, pois, pelo sua aprovação parcial, quanto ao mérito. 
   
   EMENDA:32521 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modificar a redação do parágrafo 3o., do Artigo 262 para a seguinte:  
Art. 262 - ................................. 
§ 3o. - A União, os Estados e o Distrito Federal, ouvida a comissão respectiva do Senado da 
República, poderão intervir e desapropriar serviços de saúde de natureza privada necessários à 
execução dos objetivos da política nacional de saúde, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
   Não se pode deixar ao alvedrio de uma única fonte governamental, desapropriação de serviços de 
saúde, assunto social da mais alta importância. Há que haver um controle, no caso pelo Senado da 
República que a instituição de nível mais elevado e com jurisdição de competência a outras 
atividades correlatas e afins. Do mesmo modo, a intervenção. 
Parecer: 
   Altera a redação do § 3o. do Art. 262, incluir a expressão "ouvida a comissão respectiva do Senado 
da República"  
A justificação baseia-se na necessidade de haver a manifestação de mais uma fonte para a 
desapropriação de serviços de saúde. O relator houve por bem suprimir o § 3o. do Art. 262, 
prejudicando em parte a análise da emenda.  
Pela prejudicialidade. 
 
  
   EMENDA:32618 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Título IX, capítulo II, Seção I, Artigo 262, § 5o.:  
"DISPOR SOBRE A RETIRADA DE ÓRGÃOS HUMANOS DE CADÁVER PARA O USO DE 
OPERAÇÕES DE TRANSPLANTE."  
Respeitando os princípios familiares, morais éticos e religiosos da família o corpo humano após a 
morte do indivíduo, poderá ser utilizado para a extração de órgãos que especificamente sirvam a 
pacientes, comprovadamente necessitados dos mesmos  
para sobrevivência, ou correção de lesão grave,  por equipe de médicos composta de no mínimo 
cinco (5) membros, devidamente registrada no Ministério da Saúde ao qual prestará conta de seus 
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atos o uso de cada cadáver.  
- Lei Complementar regulamentará a matéria no prazo de cento e oitenta (180) dias.  
- Qualquer cidadão, por si ou por representante legal, poderá manifestar-se expressamente por 
escrito, perante qualquer autoridade legalmente constituída, contrário à utilização de seu corpo, após 
a morte, para o fim estabelecido neste dispositivo. 
Justificativa: 
   O gravíssimo problema da falta de órgãos vitais para transplantes agrava-se mais e mais a cada dia 
que passa em nosso país. Os fatores que mais contribuem para isto são a desinformação da 
população a respeito do complexo problema, os preconceitos religiosos e éticos envolvidos e o modo 
especifico a respeito de tudo o que envolve a morte. 
   Embora sejam preconceitos que mereçam respeito, mas que podem e devem ser mudado pois, 
com o avanço da ciência médica nos últimos anos, já é possível que esperamos verdadeiros 
“milagres” no campo dos transplantes de órgãos vitais para a salvação de vidas de doentes terminais 
que, sem transplante de determinados órgãos vitais, morreriam. 
   Esse avanço da ciência não pode estabelecer o princípio de que todo o cidadão é doador natural de 
seus órgãos vitais, a menos que se manifeste devidamente em contrário. Também estamos 
determinando que a extração de órgãos de cadáveres para transplante desde que não tenha havido 
manifestação em contrário, só será possível por equipe de no mínimo cinco médicos, devidamente 
registrados no Ministério da Saúde e a que a ele deve prestar devidas contas após casa uso de 
cadáver. A destinação dos órgãos retirados é clara e específica: pacientes que deles necessitem para 
a sobrevivência física. Também estamos determinando que uma Lei Complementar regulamente 
devidamente o assunto dentro de cento e oitenta dias após a promulgação da nova Constituição. 
Parecer:   
   Pretende o Constituinte que se acrescente § 5o. ao Artigo 262 do Substitutivo, estabelecendo que 
todo cidadão, após a morte, passa a ser doador natural de órgãos para transplantes, salvo expressa 
manifestação em contrário, em vida do doador. Apesar de o dispositivo ter sido incluído nos textos 
anteriores, julgou-se por oportuno retirá-lo do Substitutivo, exatamente por se tratar de matéria 
estranha à Constituição, o que, aliás, a própria Emenda admite, ao remeter à Lei Complementar a 
incumbência de sua regulamentação.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:32674 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 2o. do art. 262, a expressão "em contrato de direito público" por "em lei". 
Justificativa: 
   Não existe, no ordenamento jurídico nacional, a figura do contrato de direito público. Ademais, no 
caso em tela, a atuação das entidades privadas, até mesmo para que não ocorram tratamentos 
discriminatórios, deve ser disciplinada por lei. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:32776 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
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Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações e serviços de 
Saúde Pública.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada que poderá participar de forma  
complementar no sistema único de saúde, sob as condições estabelecidas de acordo com a lei, tendo 
preferência as entidades sem fins lucrativos.  
§ 2o. - É vedada a exploração direta e indireta por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira dos serviços de assistência a saúde no País, conforme dispuser a Lei. 
Justificativa: 
   Dá as competências do Poder Público, bem como, permite à iniciativa privada a oportunidade de 
participar da rede pública de atendimento. 
Parecer:   
   Acolhida a sugestão de se acrescentar a expressão "entidades sem fins lucrativos" ao parágrafo 
1o., e substituir a expressão "ou" por "e" no parágrafo 2o. (vide art. 227).  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33110 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Seção I, Cap. II, do Título IX.  
Acrescente-se ao art. 262, um § 3o., renumerando os §§ 3o. e 4o. para 4o. e 5o., com a seguinte 
redação:  
"Art. 262 - ................................  
§ 3o. - O Poder Público estabelecerá como de caráter prioritário, as Ações de Assistência Integral à 
Saúde da Criança e do Adolescente, garantindo a continuidade e execução dos Programas Materno-
Infantis, pela Rede Básica de Saúde.  
.................................................. 
Justificativa: 
   A prática tem demonstrado que a área Materno-Infantil, embora conhecida como prioritária sob o 
ângulo social, não tem sido na definição e na implementação de políticas e Programas de Saúde. As 
altas taxas de Morbi-Mortalidade, demonstram claramente a situação da infância brasileira. 
Parecer:   
   Pretende o autor que se acrescente parágrafo ao art. 262, determinando o estabelecimento, pelo 
Poder Público, de prioridades para as ações de assistência à criança e ao adolescente.  
Trata-se, no entanto, de assunto pertinente à regulamentação ordinária e, por isso, não deve 
prevalecer no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33146 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 262, § 4o., Inciso II  
Suprima-se no Inciso II do § 4o. do Art. 262 as palavras "com fins lucrativos". 
Justificativa: 
   A maioria das instituições privadas de saúde se encobrem sob a denominação de Sociedade sem 
fins lucrativos. Tal é o caos das empresas de Seguro de Saúde, como Golden Cross, Blue Cross, e 
inúmeras outras, pretensamente sem fins lucrativos. 
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Parecer:   
   Pretende o autor que se suprima o inciso II do § 4o. do Art. 262 do Substitutivo, alegando que a 
maioria das instituições privados de saúde que se dizem sem fins lucrativos têm, na verdade, fins 
lucrativos.  
Em que pese a alegação do autor, deve-se entender que não será a denominação, mas a 
comprovação do lucro que regerá o instituto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33214 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 262 do Substitutivo do Relator.  
Acrescente-se ao art. 262 o parágrafo 5o. com a seguinte redação:  
"§ 5o. Ficam assegurados o exercício e a prática da assistência e tratamento espiritual, desde que 
realizados gratuitamente." 
Justificativa: 
   Solidário com os espíritas brasileiros e com os termos das Emendas Populares nº 1P13461-7 e 
1P20708-8, submeto à ANC a sugestão de ser introduzido mais um parágrafo ao art. 262. 
   De forma insuspeita, importantes personalidades têm dado testemunho da eficácia de tratamentos 
espirituais. O próprio autor da emenda e sua família foram beneficiados, por diversas vezes, pela 
ação de abnegados servos de Deus que, através do espiritismo, vem assistindo e curando milhões de 
pessoas. 
   Esses cristãos devotados, por muitas vezes constituem a única e quase sempre esperança para 
milhões de pessoas pobres e ricas, com mais frequência para os pobres. 
   Permitir a pratica de assistência e tratamento espiritual, é mais do que democratizar o setor de 
saúde: é torna-lo cristão. 
   Confio em Deus, que a Assembleia Nacional Constituinte não faltará ao povo, aos que confiam em 
Jesus Cristo. 
Parecer:   
   Pretende o autor que se assegure a assistência e o tratamento espiritual, desde que gratuitos, 
devendo-se considerar, no entanto que a matéria já foi contemplada como um dos direitos da pessoa 
humana.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33215 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: Parágrafo 3o. do Art. 262 do Substitutivo do Relator.  
Suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 262. 
Justificativa: 
   O assunto em pauta está convenientemente disciplinado no inciso III do artigo 32 do Capítulo II da 
Organização do Estado, devendo-se eliminar, no caso, uma discriminação que certamente propiciará 
abusos de poder tão comuns em nossa prática política, e, certamente, será fator de indução de 
corrupção administrativa. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
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instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:33216 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 2o. do Art. 262 do Substitutivo do Relator.  
O parágrafo 2o. do artigo 262 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva na 
assistência pública à saúde da população, conforme dispuser a lei complementar." 
Justificativa: 
   Retira os aspectos discriminatórios não recomendáveis numa Carta Magna de uma sociedade livre, 
aberta e democrática. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:33218 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Caput do art. 262 do Substitutivo do Relator.  
O caput do artigo 262 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262. A regulamentação e controle das ações de saúde são encargos exclusivos do Poder 
Público, contando a sua execução com a participação da iniciativa privada." 
Justificativa: 
   A redação dada por esta emenda ao caput do art.262 contempla como exclusividade do Poder 
Público as funções de regulamentar e controlar as ações de saúde, cabendo, entretanto, a sua 
execução tanto ao setor público como à iniciativa privada, como fatalmente dar-se-á na prática. 
Parecer:   
   O texto é revisto no artigo 227, resguardando a possibilidade das ações e serviços públicos de 
saúde, sem omitir a participação privada que, bem ao contrário, é explicitada em seu parágrafo 1o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33695 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção I, do Capítulo II, do Título IX, um artigo com o no. 262, dando-se nova 
numeração aos artigos subsequentes, com a seguinte redação:  
"Art. 262 - As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
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constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - comando administrativo único em cada nível de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as ações preventivas; III - descentralização político-
administrativa;  
IV - participação da comunidade.  
§ 1o. - O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de outras fontes.  
§ 2o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições privadas de 
saúde, com fins lucrativos." 
Justificativa: 
   O dispositivo proposto visa estabelecer as diretrizes básicas que deverão ser observadas na 
organização do sistema único de saúde, bem como definir a forma de seu financiamento. 
   No § 2º reproduziu-se norma contida no § 4º ao Art. 262 do Projeto, por ser matéria correlata, 
suprimindo-se, portanto, este último parágrafo. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito e na redação explícita e clara.  
Pela aprovação. 
  
   EMENDA:33696 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 262 e seus §§ 1o. e 2o., do Substitutivo, alterando sua numeração para 263, uma 
nova redação nos seguintes termos:  
"Art. 263 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações e serviços de 
saúde.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de forma supletiva do 
Sistema Único de Saúde, sob as condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo 
preferência as entidades sem fins lucrativos.  
§ 2o. - É vedada a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 
  Com a nova redação proposta resumiu-se no § 1º a matéria constante dos §§ 1º e 2º, do artigo 262 
do Projeto. No § 2º reproduziu-se a matéria constante do § 4º, Inciso I, do art. 262, do Projeto, que 
em decorrência é suprimido. 
   A emenda visa assim melhorar a redação do texto constitucional, sem alterar, quanto ao mérito, a 
matéria já constante do projeto. 
Parecer: 
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
  
   EMENDA:33904 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 262, § 3o.  
Dê-se ao § 3o. do art. 262 a seguinte redação:  
"§ 3o. - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão intervir nos serviços de saúde de natureza 
privada necessários á execução dos objetivos da política nacional de saúde, conforme dispuser a lei, 
vedada, porém, sua desapropriação com esta finalidade". 
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Justificativa: 
   O atingimento dos objetivos da política nacional de saúde pode justificar, excepcionalmente, a 
intervenção estatal nos serviços de saúde de natureza privada. Não deve, porém, ser motivo para 
que se promova a desapropriação dos mesmos, provocando a retirada do setor de quem já vinha 
contribuindo, ainda que em sintonia apenas parcial com os diretrizes governamentais, para o 
atendimento das carências da população. 
   A redação apresentada no Substitutivo merece reparos até sob a ótica gramatical, envolvendo 
verbos com regência diferenciada. 
Parecer:   
   Propõe-se, na Emenda, que se modifique o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, permitindo-se a 
intervenção nos serviços privados de saúde, mas vedando-se sua desapropriação, mesmo se no 
interesse da política de saúde. Tanto a intervenção como a desapropriação devem ser alternativas de 
que deve dispor o Estado para a consecução dos seus objetivos. A propósito, são institutos que já 
existem, inovando-se tão somente na sua particularização quanto aos serviços de saúde, o que 
certamente se deveu à alta prioridade do setor. Entendemos, porém, que devam incluir-se no 
dispositivo que universaliza o instituto da intervenção e da desapropriação.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34043 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO PROJETO  
DE CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR) -  
DISPODITIVO EMENDADO: Art. 262 - § 1o. e § 2o.  
- Dá nova redação ao § 1o. do art. 262 e suprime o § 2o., que tem o seu conteúdo inserido ao texto 
do novo § 1o., renumerando os parágrafos subsequentes.  
Art. 262. ..................................  
§ 1o. - É livre o exercício profissional e a organização dos serviços privados de saúde  
exclusivamente nacionais que poderão participar do Sistema Único de Saúde sob condições de 
contrato de direito público, tendo tratamento preferencial  
os serviços comunitários sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
   A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente no parágrafo 1o. do art. 227, estendendo-se o tratamento preferencial às 
entidades sem fins lucrativos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34057 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator) -  
Dispositivo Emendado: § 2o. do Art. 262  
* - Dá nova redação ao § 2o. do Art. 262.  
Art. 262 - ..................................  
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§ 2o. - Os servidores de saúde privados podem participar do Sistema Único de Saúde, sob condições 
de contrato de direito público, tendo tratamento preferencial os serviços comunitários e sem fins 
lucrativos. 
Justificativa: 
   A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e reivindicações populares que se 
travaram nas subcomissões e na Comissão Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para os desenvolvimentos do país. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
 
   
   EMENDA:34077 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
( SUBSTITUTIVO DO RELATOR ) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 262 e parágrafos.  
- Dá nova redação ao "caput" do art. 262 e a seus parágrafos e incisos, como abaixo:  
Art. 262 - As ações e serviços de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua  
normatização, execução e controle.  
§ 1o. - As ações e serviços de saúde constituem um Sistema único de Saúde, descentralizado para 
Estados e Municípios, com comando único em cada nível de governo e submetido ao controle da 
população.  
§ 2o. - É livre o exercício profissional e a organização dos serviços privados de saúde  
exclusivamente nacionais que poderão participar do Sistema Único de Saúde sob condições de 
contrato de direito público, tendo tratamento preferencial os serviços comunitários sem fins lucrativos.  
§ 3o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições de  
saúde privadas, salvo as de caráter comunitário sem fins lucrativos.  
§ 4o. - A União, os Estados e o distrito Federal poderão intervir e desapropriar serviços  
de saúde de natureza privada necessários a execução dos objetivos da política nacional de saúde, 
conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
   A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reivindicações populares que 
se travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do País. 
Parecer:   
   A substituição proposta exclui do texto aspectos fundamentais tais como o financiamento do 
sistema único (pela alteração do artigo anterior, que o contemplava) e a caracterização da ingerência 
estrangeira no mesmo. O relator opta pela explicitação da participação de setor privado, por ser 
histórica no País, não havendo necessidade de definir a possibilidade de intervenção e 
desapropriação nos serviços do mesmo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34079 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator)  
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- Dispositivo Emendado: Inciso II do § 4o. do art. 262.  
 - Dá nova redação ao inciso II do 4o. do art. 262, substituindo a expressão "orçamentários" por 
"públicos", ficando com a seguinte redação final:  
Art. 262 - ..................................  
§ 4o. - É vedada:  
II - a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de saúde com fins 
lucrativos. 
Justificativa: 
   Na Comissão da Ordem Social esta foi a formula aprovada; a modificação para ‘orçamentários’ 
enfraquece a proposta e prejudica a priorização dos serviços públicos. 
Parecer:   
   A proposição é acolhida como parágrafo 2o. do art. 226.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34080 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO : Inciso II do § 4o. do art. 262.  
* - Dá nova redação ao inciso II do § 4o. do art. 262.  
Art. 262 - ..................................  
§ 4o. - É vedada:  
II - a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições de saúde privadas, salvo as 
de caráter comunitário sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
   A emenda visa resgatar o produto dos debates políticos, técnicos e reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e na Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente, substituindo-se a expressão "orçamentários" por "públicos", conforme 
redação do parágrafo 2o. do art. 226.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34081 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator)  
- Dispositivo Emendado: Art. 262 - § 2o.  
- Suprimir a expressão "pública" do - § 2o. do art. 262. 
Justificativa: 
   A participação a que se refere o artigo é na assistência à saúde em geral e não numa hipotética 
assistência pública mais restrita. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:34082 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 262 - "caput"  
- Dá nova redação ao "caput" do art. 262.  
Art. 262 - As ações e serviços de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua 
normatização, execução e controle. 
Justificativa: 
   A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, são colocadas como 
bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   As características do sistema socioeconômico vigente no País impõem a necessidade de se 
resguardar a atividade liberal em saúde, o que não significa que não se considere a saúde como bem 
social fundamental para os brasileiros e para o desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
  
   EMENDA:34091 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
  - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 262 - § 2o.  
Dá nova redação ao § 2o. do art. 262:  
"Art. 262. ..................................  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde poderá ser chamado a participar de forma 
complementar na assistência à saúde da população, sob condições estabelecidas em contrato de 
direito público, tendo preferência e tratamento  
especial os serviços comunitários sem fins lucrativos. Lei complementar definirá os parâmetros para 
que uma entidade comunitária sem fins lucrativos possa ser beneficiada por este dispositivo." 
Justificativa: 
   Precisar melhor o dispositivo, evitando distorções. 
Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:34269 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Dispositivo Emendado: Art. 262  
 - Acrescer parágrafo ao art. 262, como § 1º, renumerando os demais, com a seguinte redação:  
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Art. 262 - ............................... 
§ 1o. - As ações e serviços de saúde constituem um Sistema Único de Saúde,  
descentralizado para Estados e Municípios, com comando único em cada nível de governo e 
submetido ao controle da população. 
Justificativa: 
   A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e reivindicações populares 
extraídos dos trabalhos das Subcomissões e da Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a 
Saúde, são colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento 
do país. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente no mérito, acrescentando-se os aspectos de descentralização, comando 
único e controle da população como diretrizes para a organização do sistema único de saúde.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34277 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O inciso II do § 4o. do artigo 262 passa a ter a seguinte redação:  
"II - a destinação de recursos públicos para instituições privadas de saúde com fins lucrativos". 
Justificativa: 
   A atual modelo do setor saúde repousa num tripé: mercantilismo, corporativismo e clientelismo 
político, gerados pela política de privatização do autoritarismo. Em nome da saúde da população são 
malbaratados recursos públicos que atendem interesses variados, constroem privilégios e 
marginalizam os trabalhadores, fonte dos recursos da previdência social. 
Parecer:  
   Acolhida parcialmente, sendo o texto registrado como parágrafo 2o. do art. 226.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34280 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
* - Dá nova redação ao § 1o. do artigo 262:  
Art. 262 - ......................... 
§ 1o. - É livre o exercício profissional e a organização de serviços de saúde privados,  
obedecidas as normas técnicas e os preceitos éticos vigentes. 
Justificativa: 
   Incluir o livre exercício profissional e submeter o serviço privado às normas técnicas e preceitos 
éticos, o que não está claro no texto. 
Parecer:   
   O relator considera que o texto original do Substitutivo expressa melhor em objetividade o conteúdo 
que se pretende resguardar. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34283 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
- DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do art. 262.  
* - Dá nova redação ao § 2o. do art. 262:  
Art. 262 - ................................ 
§ 2o - o setor privado de prestação de serviços de saúde poderá ser chamado a participar de forma 
complementar na assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de 
direito público, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas. 
Justificativa: 
   A participação deve seguir um critério de prioridade e planejamento do setor público, visando a 
universalização do acesso ao serviço e a racionalização dos gastos do setor. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:34492 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 262, do substitutivo do Relator o seguinte parágrafo:  
"§ 5o. - Cabe ao Poder Público disciplinar, controlar e participar da produção e distribuição de 
medicamentos em geral, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, com vistas à 
preservação da soberania nacional. A produção dos  
medicamentos básicos é monopólio do Estado na forma da lei". 
Justificativa: 
   O Brasil tem demonstrado uma quase total dependência externa no que respeita à produção de 
matéria-prima para a indústria farmacêutica. A título de exemplo doloroso está ainda presente na 
lembrança de todos a última crise da produção de medicamentos básicos, agravada pela 
desnacionalização do setor. É, sem sombra de dúvida, uma questão de soberania nacional. E, sendo 
assim, torna-se imperativa a produção integral de medicamentos básicos, a serem definidos em 
dispositivo legal, sujeito a revisão periódica, coordenada e executada por agência estatal. 
Parecer:   
   A Emenda contém uma redação bem elaborada bem como conteúdo e justificação louváveis. 
Entretanto, considera o Relator que o texto do Substitutivo é suficiente, tendo em vista sua 
característica mandamental, ficando toda explicitação adicional para ocasião propícia. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34494 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 262, do Substitutivo do Relator, o seguinte §:  
"§ 6o. - Não serão reconhecidas patentes de processos químicos ou farmacêuticos envolvidos na 
produção de medicamentos e correlatos". 
Justificativa: 
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   Já não há mais dúvidas de que a produção de medicamentos no Brasil é uma questão de soberania 
nacional. A crescente desnacionalização do setor, provocando crises sucessivas, cada vez mais 
alarmantes pelo fato de envolverem a produção de medicamentos básicos, e fugindo ao controle do 
País, impõe a necessidade premente de incentivar e reforçar a atração de indústrias genuinamente 
nacionais, no esforço de alcançar a independência tecnológica e mercadológica deste setor vital. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria a ser considerada a nível de regulamentação do sistema único de saúde, 
podendo ser objeto de lei específica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34789 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, no § 2o., in fine, do art. 262, a seguinte expressão:  
"§ 2o........, e as sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
   A inclusão sugerida visa às entidades, sem fins lucrativos, que dedicam suas atividades 
exclusivamente à causa de saúde. São, em sua maioria, aquelas voltadas a pesquisas. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe profundas e radicais modificações na 
postura filosófica que norteia o Art. 262. 
   
   EMENDA:34791 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 262. 
Justificativa: 
   A matéria já está contida em dispositivos anteriores. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se suprima o § 3o. do Art. 262 do Substitutivo, sob o fundamento de que o 
instituto já foi contemplado em outro dispositivo. Realmente, a intervenção e a desapropriação de 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que universaliza o instituto.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00024 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprir o § 2o. do Art. 234 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
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Justificativa: 
A supressão proposta funda-se no fato de que a redação genérica do § 2º do art. 234 do Projeto de 
Constituição leva a distorções na manutenção e no avanço dos serviços de saúde prestados no País. 
É sabido que capitais de procedência estrangeira como os oriundos da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), da Cruza Vermelha e de outros de organismos similares contribuem com a causa da 
saúde mundial e particularmente com a brasileira. Exemplo é a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 
suas recentes pesquisas e descobertas com a AIDS, financiadas em grande parte com capitais de 
procedência estrangeira. 
Ademais, acresça-se o fato de que como diz a parte final do parágrafo, esta é matéria eminentemente 
regulamentar e não constitucional, portanto deve ser objeto de futura lei ordinária. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do parágrafo 2o. do artigo 234, que veda a exploração dos serviços 
de saúde no País por parte de empresas e capitais de procedência estrangeira, entendendo que a 
redação do dispositivo levará a distorções em sua aplicabilidade, ademais de ser matéria 
regulamentar e não constitucional.  
O Relator concorda em que se trata de matéria regulamentar, devendo, portanto, as possíveis 
distorções serem previstas e prevenidas em legislação específica apropriada. É exatamente por tal 
razão que a matéria é submetida à legislação posterior, explicitando o texto mandamental apenas o 
sentido geral que deve ser resguardado, por ser uma questão de soberania nacional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00300 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O § 1o. do art. 234 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 234 ................................ 
§ 1o. - A assistência à saúde é livre a iniciativa privada, que poderá participar do Sistema único de 
saúde, mediante contrato ou convênio. 
Justificativa: 
Acreditamos que apesar dos grandes benefícios prestados pelas entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos ao setor de saúde, uma constituição não pode conter lucrativos ao setor de saúde, uma 
constituição não pode conter dispositivo que privilegie indivíduos ou entidades. 
Que o Poder Público dê prioridade as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos ainda se pode 
admitir, o que não se pode aceitar é que esse privilegio conste do texto constitucional.  
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Inocêncio Oliveira propõe modificação do parágrafo 1o. do artigo 234 
alterando a redação no que se refere à forma de participação da iniciativa privada no sistema único 
de saúde. Tira-lhe o caráter supletivo, substitui as condições de contrato de direito público nas 
relações entre sistema único e a iniciativa privada por contrato ou convênio, simplesmente. 
Finalmente, retira a prioridade para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos no que diz 
respeito ao relacionamento com o sistema único de saúde.  
Sua justificação apenas refere-se à questão final. O argumento para a supressão da preferência para 
as entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas baseia-se no fato de que a Constituição não pode 
conter dispositivos que privilegiem indivíduos ou entidades.  
Nosso parecer é pela rejeição da emenda uma vez que não há nenhuma descriminação ou privilégio 
no dispositivo, pois as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos são diferentes das 
essencialmente lucrativas. Estas têm por objetivo o lucro e aquelas a prestação de serviços à 
população. Desta forma não existe contraindicação constitucional em tratar diferentemente coisas 
diferentes. A participação prioritária de instituições filantrópicas e sem fins lucrativos nas ações de 
saúde à população só poderá ser benéfica aos usuários, pois será orientada para necessidades dos 
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mesmos e não para o lucro. A saúde da população não pode ficar sujeita às leis de mercado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00301 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Caput do artigo 234, do Projeto Constitucional passa a ter a seguinte redação:  
Art. 234 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, normatização e controle das ações e serviços de 
saúde. 
Justificativa: 
Com a presente emenda pretendemos tornar mais condizente com a realidade nacional a Seção 
Saúde do Projeto Constitucional, pois caso permanecesse o texto do art. 234, praticamente eliminaria 
as instituições privadas de saúde do contexto médico-hospitalar do País, apesar da ressalva feita no 
§1º deste mesmo artigo, desde que condicionando ao Poder Público a execução das ações e 
serviços de saúde estatizada o setor em nosso País. 
Acreditamos, que a manutenção do sistema de saúde, hierarquizado e descentralizado, com 
participação da comunidade, de cabendo ao Poder Público a regulamentação, a normatização e o 
controle das ações e serviços de saúde, não modifica a sua essência. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Inocêncio Oliveira, propõe a substituição do termo "execução" do caput 
do artigo 234 por "normatização".  
Sua justificação está baseada no argumento de que o texto como está "praticamente" elimina as 
instituições privadas de saúde do contexto médico-hospitalar do País. Porém, o próprio autor 
reconhece que o parágrafo 1o. do mesmo artigo elimina aquele risco.  
Na verdade, o dispositivo que pretende ser alterado pelo autor da emenda não diz que a execução de 
todas as ações e serviços de saúde caberá ao Poder Público exclusivamente. Mas sim que o mesmo 
executará ações e não só as regulamentará e as controlará. O Poder Público não pode, em hipótese 
alguma, deixar de executar ações de saúde. Nem mesmo nos Países centrais do capitalismo, o 
Estado deixa de executar ações de saúde.  
Isto não significa exclusividade. O parágrafo primeiro do mesmo artigo, como salienta o próprio autor 
da emenda na sua justificação, garante a existência de prestação de serviços de saúde à iniciativa 
privada lucrativa, não lucrativa e filantrópica.  
Desta forma, somos pela rejeição da emenda, pois o Poder Público não pode deixar de executar 
ações de saúde. 
   
   EMENDA:00373 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Modifique-se a redação do art. 234, do Projeto de Constituição (A)  
Art. 234. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, coordenação e controle das ações e serviços de 
saúde, respeitados os seguintes princípios:  
I - Universalidade do atendimento;  
II - Pluralismo de sistemas médico-assistenciais;  
III - Livre exercício profissional;  
IV - Livre escolha do indivíduo quanto aos serviços assistenciais. 
Justificativa: 
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A redação proposta, nesta emenda, atende a princípios inerentes a um regime democrático com a 
opção pelo Social, ao tempo em que se atribui ao Poder Público responsabilidades indispensáveis 
para que essa ação se efetive, consagrando-se no texto constitucional direitos de cidadania na área 
da saúde. 
Por outro lado, é indispensável que se garanta no supracitado texto, o fundamental equilíbrio de 
responsabilidades da sociedade e do Governo nas ações de saúde nos sistemas, público e privado.  
Define, do que estamos propondo nesta emenda modificativa, que se deve atribuir ao Poder Público 
importantes e imensas responsabilidades na área de saúde, e não se deve diminuir ou desprezar, de 
igual modo, a importância da participação dos diversos segmentos da sociedade na condição do 
atendimento à saúde da população. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Jorge Vianna propõe alteração significativa no texto do artigo 234 do 
Projeto de Constituição.  
No caput, substitui a palavra "execução" por " coordenação". Introduz quatro incisos referentes a 
universalidade de atendimento, pluralismo de sistemas médico-assistenciais, livre exercício 
profissional e livre escolha do indivíduo quanto aos serviços assistenciais. Suprime os três parágrafos 
do artigo.  
Sua justificação baseia-se no argumento da importância da participação dos diversos segmentos da 
sociedade na condução do atendimento à saúde da população.  
Na verdade, o texto atual do Projeto de Constituição não exclui nada do que o referido Constituinte 
pretende incluir com sua emenda. Se não, vejamos:  
- a universalidade do atendimento está garantida amplamente no artigo 232;  
- o pluralismo de serviços de saúde está proposto no §1o.;  
- da mesma forma os incisos III e IV da emenda não são proibidos no texto atual.  
A supressão dos três parágrafos do artigo 234 compromete toda a seção "Da Saúde", pois exclui 
dispositivos fundamentais ao funcionamento do setor.  
Finalmente a retirada da palavra "execução" do caput do artigo 234 inviabiliza a necessária 
participação do Poder Público na prestação de serviços de saúde, admitida e praticada em todos os 
países, até os capitalistas.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00430 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se, onde convier, no Título II:  
Art. Sob rigorosa orientação médica, e nos termos da lei, é lícita a retirada de órgãos ou partes do 
corpo humano para transplante ou outra finalidade terapêutica, salvo se, enquanto viva, a pessoa se 
tiver manifestado contra esta retirada. 
Justificativa: 
Esta emenda foi sugerida por médicos, especialistas e pessoas afligidas por problemas renais e 
oftalmológicos. 
Espero que sua aprovação possa ajudar não só a tantos que têm insuficiência renal grave e não 
dispõe do privilegio da hemodiálise mas também e outros portadores de males que se podem evitar 
ou curar mediante transplante. 
Parecer:   
   A Emenda de autoria do Constituinte Álvaro Valle propõe a inclusão onde couber de dispositivo que 
considera lícita a retirada de órgãos ou partes do corpo humano para transplante ou outra finalidade 
terapêutica, salvo se, enquanto viva a pessoa se tiver manifestado contra esta retirada.  
A justificação está baseada no argumento que a medida poderá ajudar aos que possuem insuficiência 
renal grave ou outros males passíveis de serem curados mediante transplante.  
No atual texto do Projeto de Constituição está previsto que a lei disporá sobre facilidades para 
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realização de transplantes, sem entrar em detalhes técnicos, mais adequados para a lei ordinária do 
que para um texto constitucional.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:00648 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 3o. do artigo 234 do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao § 3o. do artigo 234 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 234 - ..................................  
§ 3o. - São gratuitamente disponíveis, para transplantes, pesquisa ou qualquer finalidade  
terapêutica, órgãos, partes, tecidos e substâncias de pessoas comprovadamente falecidas que, em 
vida, não se manifestaram expressamente contra a sua remoção, conforme se dispuser em lei. 
Justificativa: 
O incremento dos transplantes, entre nós, tem sido impedido pela indisponibilidade de cadáveres 
que, por intervenções para a retirada de órgãos, salvo para exames complementares de necropsia 
obrigatória, quando exigida pela legislação penal adjetiva, se, em vida, não houve autorização 
expressa do “de cujus”. 
O respeito ao cadáver não pode ser levado a esse exagero e, de outro lado, não há justificativa para 
que o sentimento dos familiares seja obstáculo à salvação de vidas, se, por igual, não impede e até 
mesmo autoriza mutilações ou destruição total do corpo, na sua embalsamação ou incineração. 
O que cumpre preservar, e a proposta assim o faz, é a vida daquele que, nos estertores da morte, 
não pode tê-la abreviada a pretexto de que fatalmente ocorrerá.  
Parecer:   
   A emenda substitui o texto do § 3o. do art. 234, definindo a gratuidade de órgãos, partes, tecidos e 
substâncias de pessoas comprovadamente falecidas que, em vida, não se manifestaram 
expressamente contra sua remoção para fins de transplante, deixando apenas a sua regulamentação 
para legislação posterior. A justificativa se fundamenta na verificação de indisponibilidade de 
cadáveres passíveis de retirada de órgãos e na constatação de que familiares autorizam mutilações 
ou destruição total do corpo, nos casos de embalsamação e incineração.  
A respeito do assunto, em verdade, o único ponto consensual é com relação à não-tolerância de 
comercialização. Trata-se de matéria polêmica ainda, na sociedade brasileira, tanto a nível popular 
como científico, envolvendo o próprio conceito de morte: cardíaca, cerebral?  
O rim é o órgão mais comumente transplantado. Mas também se fazem transplantes cardíacos, 
hepáticos, de pulmão, de pâncreas, de pele, de tecido hematopoiético, de córnea, de tecido nervoso, 
músculo-esquelético, autotransplantes de artérias e veias. O número de candidatos a transplantes é 
cada vez maior. Os órgãos devem ser obtidos em condições circulatórias ideais, ou dito de outra 
maneira, antes que ocorra a parada circulatória.  
Ademais, as necessidades se duplicam ou triplicam quando se observa que um mesmo paciente tem 
direito e condições fisiológicas potenciais para um segundo e terceiro transplante quando falha o 
anterior.  
Trata-se de problema de massa que exige solução ampla.  
Portanto, uma medida precipitada pode pôr tudo a perder, e levar a um retrocesso científico. A 
gratuidade geral proposta teria implicações religiosas, entre outras, difíceis de contornar, problemas 
de competência para a manifestação contrária sugerida e de seu controle: onde ficaria a informação, 
uma vez que o prazo para a remoção é tão exíguo?  
Por tudo isso, não parece ser este o caminho para a solução, ainda mais num país de dimensões 
continentais como o Brasil.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00659 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título VIII: Da Ordem Social  
Capítulo II: Da Seguridade Social  
Seção I: Da Saúde.  
Artigo 234   
Parágrafo 1o.  
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar do sistema público de saúde, 
sob condições estabelecidas em contrato de direito público. 
Justificativa: 
Assim redigido o artigo 234, enxuga-se o texto, retirando conotações subjetivas, que podem ser 
objetos de legislação ordinária.  
Parecer:   
   O autor propõe supressões ao § 1o. do art. 234, justificando que, com a forma proposta, "enxuga-se 
o texto, retirando conotações subjetivas, que podem ser objeto de Legislação Ordinária".  
Não vemos, porém, até onde a expressão "de forma supletiva", bem como a preferência que se 
atribuiu às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, poderiam ser consideradas "conotações 
subjetivas", passíveis de regulamentação ordinária. Na verdade, é suficientemente claro ao 
estabelecer uma preferência - e não uma exclusividade - em relação às entidades assistenciais sem 
fins lucrativos, o que, de resto, está em perfeita consonância com o disposto no § 2o. do art. 233, que 
veda a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições de fins lucrativos. 
 
   
   EMENDA:00705 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título VIII - Capítulo II - Seção I - Artigo  
234 Parágrafo 1o.  
O parágrafo 1o. do art. 234 passa a ter a seguinte redação, com a reordenação para o art. e 
parágrafo.  
Art. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  
Parágrafo 1o. As entidades privadas poderão participar do Sistema Nacional Único de Saúde poderão 
participar do Sistema Nacional Único de Saúde mediante contrato ou convênio, tendo preferência 
para este fim as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
Esta redação traduz o melhor equilíbrio entre as funções e responsabilidade do Estado, já definida 
em outros itens dessa seção, e participação da iniciativa privada. 
Parecer:   
   Nos termos da Emenda, o "caput" do art. 234 do Projeto passaria a albergar o princípio de que "a 
assistência à saúde é livre à iniciativa privada", que se encontra na parte inicia l do § 1o. deste artigo. 
O § 1o., conforme proposto na Emenda, guardaria os mesmos princípios do original, apenas com a 
redação modificada.  
Conforme justifica o autor, a redação proposta traduziria o melhor equilíbrio entre as funções e 
responsabilidade do Estado, bem como a participação da iniciativa privada.  
Posto que a Emenda não tenha modificado o conteúdo do dispositivo, não vemos motivos que 
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justifiquem a mudança de redação que se lhe propõe, ainda mais por redundar em prejuízo para o 
texto, na medida em que elimina o "caput" original  
do art. 234, que atribui ao poder Público a regulamentação, a execução e o controle das ações e 
serviços de saúde. 
 
   
   EMENDA:00746 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO BERNARDI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSTO EMENDADO: Artigo 234 Título VIII  
Seção I - da saúde  
Acrescente-se ao artigo 234 a expressão "direta ou indireta”, passando-se, portanto, à seguinte 
redação:  
Art. 234 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, a execução direta ou através de terceiros, o 
controle de ações e serviços de saúde. 
Justificativa: 
As ações e serviços de saúde devem estar assegurados também à iniciativa privada. 
Parecer:   
   Do nobre Constituinte Renato Bernardi esta emenda propõe transferir-se do Supremo Tribunal 
Federal para o Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, originariamente a 
representação do Procurador Geral da República, nos casos definidos em lei complementar para 
interpretação de lei ou ato normativo federal.  
Parte o proponente da ideia de que o sistema adotado pelo Projeto defere ao Superior Tribunal de 
Justiça velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal,  
razão por que caberia melhor a esse Tribunal a competência para processar e julgar aquela 
representação do Procurador Geral da República.  
Temos que, precisamente por coerência sistêmica, que se deve manter a competência do Superior 
Tribunal Federal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00767 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva:  
Acrescente-se as palavras "transfusão, inseminação", ao parágrafo 3o. do artigo 234, ficando assim 
redigido:  
§ 3o. - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, transfusão, inseminação e pesquisa, vedado todo tipo 
de comercialização. 
Justificativa: 
Acrescentem-se estes procedimentos médicos ao parágrafo 3º do art. 234, como uma solução para 
extinguir o execrável comércio de órgãos, tecidos e substancias humanas, os quais, empregados sem 
os devidos cuidados técnicos-científicos e as preocupações humanísticas, resulta fatalmente em 
transmissão de muitas doenças, inclusive a AIDS, a malária, chagas, leishmaniose e outras. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Mário Maia adita, no parágrafo 3o.do artigo 234, as palavras "transfusão, 
inseminação," entre as finalidades que a lei deverá considerar na remoção de órgãos, tecidos e 
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substâncias humanas, acrescentando às já existentes no texto - transplante e pesquisa.  
Sua justificação baseia-se no argumento da necessidade de extinção do comércio de órgãos, tecidos 
e substâncias humanas, principalmente o sangue, que facilita a transmissão de doenças. No que se 
refere à introdução de "sangue", o relator acatou a proposta, nos termos da emenda 2p00977/8  
Pela aprovação, na forma da emenda nº. 2P00977-8. 
 
   
   EMENDA:00875 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Redija-se assim o Parágrafo Segundo do Art. 234:  
Parágrafo Segundo - É vedada a exploração direta ou indireta, com fins lucrativos, por parte de 
empresas e capitais de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, 
conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
A emenda inclui a expressão “com fins lucrativos”, tornando possível a contribuição externa para 
organização e o funcionamento de atividades de pesquisa e eventualmente de tratamento na área de 
saúde. 
Nada impedirá que recursos estrangeiros cumpram finalidade e altamente importante em nosso País. 
Parecer:   
   A emenda de autoria do Constituinte Márcio Braga propõe alteração do parágrafo 2o. do artigo 234 
do Projeto de Constituição (A). Adiciona a expressão "com fins lucrativos" à vedação de participação 
de empresas e capitais de procedência estrangeira nos serviços de assistência à saúde do País.  
A justificativa está baseada na argumentação de que a adição proposta torna possível a contribuição 
externa para "organização e funcionamento de atividades de pesquisa e eventualmente de tratamento 
na área de saúde". Desta forma, nada impedirá a entrada de recursos estrangeiros com finalidade 
humanitária e "altamente importante para o País".  
O relator é pela aprovação nos termos da justificação do autor da emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00954 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Título VII - Capítulo II - Seção I - Da Saúde  
Inclua-se no Capítulo II, do Título VIII, Seção I, denominado "Da Saúde"; um dispositivo com a 
seguinte redação; remunerando-se os demais:  
"Art. - É vedado todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e tecidos humanos." 
Justificativa: 
O projeto anterior contempla, no parágrafo único do seu art. 354, a vedação do comercio de órgãos e 
tecidos humanos. Inexplicavelmente, essa vedação foi eliminada do atual projeto. A emenda ora 
apresentada intenta reeditá-la, acrescendo a vedação do comércio de sangue. São conhecidos os 
danos que essa comercialização, na verdade criminosa, tem causado à saúde em geral. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Jamil Haddad propõe a inclusão do "sangue" como produto cuja 
comercialização deve ser vedada.  
Na justificação o autor refere que a vedação de comércio de órgãos e tecidos humanos foi excluída 
inexplicavelmente, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, tendo estado presente 
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no projeto anterior.  
Na verdade há um equívoco de S. Exa. pois, a redação referida está comtemplada no artigo 234, 
parágrafo 3o.  
Quanto à inclusão do "sangue", o relator acatou a proposta nos termos da emenda 2p00977/8.  
Pela aprovação. 
 
  EMENDA:00977 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
O § 3o. do artigo 234 passa a ter a seguinte redação:  
A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos,  
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante e pesquisa, assim como sobre a coleta e 
transfusão de sangue e derivados, vedado todo o tipo de comercialização. 
Justificativa: 
O comércio de sangue e seus derivados tem sido responsabilizados em todos os países, onde é 
permitido, pela propagação de doenças infecciosas, entre elas a malária, doença de chagas, sífilis, 
hepatite B e a síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS). Proibir este comercio é uma medida 
fundamental na prevenção de doenças, algumas das quais de alta gravidade, inclusive letais. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte José Fogaça altera a redação do parágrafo 3o.do artigo 234 do Projeto 
de Constituição (A), aditando ao mesmo aspectos relativos à coleta e transfusão de sangue. Portanto, 
lei deverá dispor sobre as condições e requisitos que facilitem também a coleta e transfusão de 
sangue, além da remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante e 
pesquisa. Por outro lado, fica também vedada a comercialização deste procedimento terapêutico.  
A justificação baseia-se no fato de que o comércio de sangue é responsável pela propagação de 
doenças infecciosas, entre elas, a terrível Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), pois a 
compra de sangue sempre recai sobre indivíduos debilitados, mendigos, dependentes de drogas de 
baixa renda e outras pessoas de alto risco como portadores de doenças. Somente a doação 
altruística a partir de pessoas sadias, com espírito de solidariedade humana, pode reduzir os riscos 
de propagação de doença por meio da transfusão de sangue. Este comportamento deve ser seguido 
de testes laboratoriais para detecção de doença antes de ser realizada a transfusão do sangue. 
Como os testes não são cem por cento sensíveis, capazes de detectar todos os sangues infectados, 
é necessário coletar sangue de pessoas bem nutridas e sadias e não comprá-lo das pessoas 
necessitadas economicamente. Vários países já adotam esta conduta, dentre eles a França.  
Pelos benefícios que esta medida pode trazer à saúde da população, principalmente a partir da 
descoberta de doenças fatais transmissíveis por sangue, como a AIDS, por exemplo, somos pela 
aprovação da emenda. 
  
   EMENDA:01082 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se aos artigos 233, 234 e 235, a seguinte redação:  
"Art. 233 - As ações e serviços de saúde desenvolvidos pelo Poder Público integram uma única rede, 
regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - comando administrativo único em cada nível de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;  
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III - descentralização político-administrativa;  
IV - participação da comunidade.  
§ 1o. - O sistema público de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de outras fontes.  
§ 2o. - É vedada a destinação de recursos orçamentários para investimentos em instituições privadas 
à saúde com fins lucrativos.  
§ 3o. - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante e pesquisa, vedado todo tipo de comercialização.  
Art. 234 - Nas ações de saúde de natureza pública, cabe ao Estado a regulamentação, a execução e 
o controle.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de modo supletivo na 
assistência oferecida pelo Poder Público, na forma da lei.  
§ 2o. - É vedada a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, salvo as que tenham sede no Brasil e que 
na data da promulgação da Constituição já desenvolvam no País, as atividades ora regulamentadas.  
Art. 235 - Ao sistema público de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer:  
I - controlar e fiscalizar a produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos, e dela participar;  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde ocupacional;  
III - disciplinar a formação e a utilização de recursos humanos e as ações de saneamento básico;  
IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico, cujos recursos 
terão administração unificada;  
V - controlar e fiscalizar a produção e a qualidade nutricional dos alimentos;  
VI - estabelecer normas para o controle e fiscalizar a utilização de tóxicos e inebriantes;  
VII - colaborar na proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
Permitimo-nos transcrever as razões da “Associação Paulista de Medicina”, inspiradora da presente 
emenda: 
“A democracia colada o bem-estar social e a promoção humana com objetivos fundamentais e serem 
alcançados.” 
Ao Estado, a democracia reserva papel primordial, como regulador das relações entre os diferentes 
segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como assegurar 
adequada distribuição da riqueza nacional. 
Não obstante, a democracia alcança seus objetivos sociais e confere responsabilidade ao Estado, 
sem ser estatizante. 
Não pode ser diferente na área da assistência à saúde da população brasileira. É preciso que o 
Poder Público assuma suas indeclináveis responsabilidades. Simultaneamente, é preciso assegurar à 
sociedade o direito de participar do processo assistencial, quer sob forma de prática liberal, quer sob 
forma de empresas privadas que atuem respeitando a ética profissional. 
A redação final dada ao projeto apresentado pela Comissão de Sistematização, para ser apreciado e 
votado pelo Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é inteiramente desequilibrado na sua 
Seção correspondente à saúde.  
A proposta confunde o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da assistência 
médico-odontológica.  
Os profissionais liberais, as instituições filantrópicas, o cooperativismo médico, as empresas privadas 
éticas, que constituem a grande parcela da atual estrutura assistencial do País, ficam submetidas ao 
Sistema Único de Saúde, estatal. Cumprirão as determinações que lhe forem feitas e participarão 
complementarmente na assistência à saúde da população. Sempre sob condições do direito público. 
Por todos esses motivos, não é aceitável, para uma Nação que pretende constituir uma sociedade 
aberta, como um mínimo de intervencionismo do Estado – e nunca através da estatização – o texto 
submetido à apreciação dos Constituintes, nos termos em que está.”  
Parecer:   
   As presentes proposições foram inspiradas, segundo o autor, em trabalho da Associação Paulista 
de Medicina, para a qual o Projeto seria " inteiramente desequilibrado na Seção correspondente à 
saúde, confundindo-se o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da assistência 
médico-odontológico". Esta preocupação, aliás, vem reforçada por outras assertivas tendentes a 
justificar as seguintes modificações propostas ao texto do Projeto:  
Primeiro, pretende-se acrescentar ao "caput" do art. 233 as expressões explicativas de que as ações 
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e serviços de saúde são "desenvolvidas pelo Poder Público", as quais integrariam "uma única rede". 
Ora, o dispositivo refere-se certamente, aos serviços públicos de saúde, tanto que, à iniciativa 
privada, consagrou-se um parágrafo especial no artigo seguinte, permitindo-se lhe participar do 
sistema de saúde de forma supletiva e mediante contrato.  
Em seguida, almeja-se substituir, no § 2o do art. 233, a expressão "recursos públicos" por "recursos 
orçamentários", numa indisfarçável tentativa de se anular o dispositivo que veda a destinação de 
recursos públicos para investimentos em instituições privadas de saúde de fins lucrativos. A 
propósito, convém lembrar que o Poder Público, além de financiar a construção de hospitais 
particulares, de finalidade nitidamente lucrativa, com um longo período de carência e a juros 
subsidiados, ainda garante ao proprietário a clientela previdenciária de que necessita, mediante 
convênio previamente assegurado.  
Propõe-se, também, que se modifique o "caput" do art. 234, o qual passaria a dispor que, "nas ações 
de saúde de natureza pública, cabe ao Estado a regulamentação, a execução e o controle". Ainda 
aqui, permitimo-nos entender que o dispositivo se refere, indubitavelmente, às ações de natureza 
pública, já que, as de natureza particular, submeter-se-iam tão-somente às ações governamentais de 
fiscalização e controle, o que, de resto, já ocorre.  
Na proposição seguinte, sugere-se a eliminação no § 10 do art. 234, da preferência que se atribuiu às 
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos quanto aos convênios para participação suplementar no 
sistema de saúde. Não entendemos os motivos das pretensão, já que dita preferência, naturalmente 
em igualdade de condições, em nada afetaria as empresas particulares, mas, seja como for, seria da 
maior conveniência para o Estado, no próprio interesse social, que se preferissem as instituições 
filantrópicas e sem fins lucrativos àquelas que, por sua própria natureza, assumiram os riscos da 
atividade empresarial com objetivo de lucro.  
Em continuação, almeja o autor substituir, no § 2o do art. 234, a expressão "conforme se dispuser em 
lei" por "salvo as que tenham sede no Brasil e que, na data de as atividades ora regulamentadas. 
Lembramos, a propósito, que o dispositivo, em questão estabelece uma regra geral, já estando 
ressalvadas as exceções no dispositivo que protege a propriedade privada e estabelece as bases da 
desapropriações por necessidade ou utilidade pública e por interesse social.  
Quanto à pretensão de se excluir do dispositivo as empresas que tenham sede no Brasil, isso 
equivaleria a anular por completo toda a proibição contida no parágrafo, mediante o simples 
expediente de um subterfúgio.  
Finalmente, pretende o autor modificar o "caput" do art. 235, pela substituição da expressão "ao 
sistema único de saúde" por "ao sistema público de saúde", o que também se deixa de acolher pelos 
mesmos motivos aduzidos em relação à modificação proposta ao "caput" do art. 234. 
   
   EMENDA:01289 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO TREVISAN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 234 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
"Art. 234. .................................  
§ 4o. A lei disporá sobre o emprego de terapias alternativas ou não convencionais na  
assistência à saúde e estimulará sua pesquisa e divulgação." 
Justificativa: 
Nos últimos anos, a ciência tem progressivamente adentrado em áreas do conhecimento que antes 
lhe eram estranhas, constatando, pesquisando e realizando experimentos em relação a fenômenos 
físicos não perfeitamente equacionados pelo conhecimento cientifico convencional. 
Nesse novo e amplo campo de fenômenos estudados, ressaltam, pela sua importância, os relativos a 
métodos alternativos e não convencionais de tratamento de saúde. Dentre os primeiros, podemos 
mencionar a homeopatia, a acupuntura, a cromoterapia, o torque; dentre os segundos, temos todos 
os métodos que se inserem no campo da paranormalidade, vinculados a potencialidades energéticas, 
anímicas, medianimicas e outras afins.  
Não pode a Carta ignorar esse vasto campo terapêutico que se descortina ao homem de hoje, e do 
qual um grande número de brasileiros tem-se beneficiado e continua a se beneficiar. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 186  

 

Devem, portanto, essas atividades, tanto quanto as relativas às práticas da medicina convencional, 
ser tuteladas pela Carta e disciplinadas pela lei, já que somente assim asseguraremos sua realização 
com a seriedade, cautela, idoneidade e segurança devidos ao cidadão, dispondo a lei, inclusive, 
sobre quais praticas devem ser obrigatoriamente gratuitas e permanente fiscalizadas por órgão 
público próprio. 
As leis existem para disciplinarem fatos e atos e na medida em que se omitirem no legítimo 
reconhecimento e adequado disciplinamento destes, colaboram para aumentar o vasto campo da 
clandestinidade de práticas de todo jaez, do charlatanismo e da superstição popular, alimentando o 
obscurantismo e impedindo, de outra parte, o imprescindível avanço da ciência em áreas nas quais 
esta ainda está dando os primeiros passos. 
Parecer:   
   A emenda acrescenta ao artigo 234 dispositivo que assegura a regulamentação do emprego, 
pesquisa e divulgação de terapias alternativas ou não convencionais na assistência à saúda, 
considerando os avanços da ciência formal em áreas do conhecimento que antes lhe eram estranhas, 
o vasto campo terapêutico que hoje se apresenta ao brasileiro e a necessidade de disciplinar a 
matéria a fim de prevenir a clandestinidade e o charlatanismo.  
Entretanto, observa-se, no País, a preferência absoluta do povo pelas terapias medicamentosas e 
pela alopatia. A quimioterapia ainda é a escolha principal do brasileiro.  
Ademais, é preciso ter presente que toda ciência nova nasce e cresce, para depois, então, se impor. 
E isto pode ocorrer tanto via populares como via meios científicos.  
E toda orientação terapêutica nova que se impuser deverá ser inevitavelmente regulamentada em 
conformidade com a organização sistêmica vigente na época.  
Aliás, foi o que aconteceu com a homeopatia e vem sucedendo com a acupuntura.  
Portanto, uma vez que se trata de uma evolução natural, considera o Relator que não há necessidade 
de precipitar uma legislação especial.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:01300 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 234 da Seção I, do Capítulo II, do Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão 
de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 234 - As ações e serviços de saúde são de natureza pública.  
§ 1o. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, promover a execução e o controle das ações e 
serviços de saúde.  
§ 2o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de forma  
complementar do sistema único de saúde, mediante contrato ou convênio, tendo preferência, para 
este fim, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.  
§ 3o. - É vedada a destinação de recursos públicos orçamentários para investimento em  
instituições privadas de saúde com fins lucrativos.  
§ 4o. - É vedada a participação no Sistema Nacional Único de Saúde de empresas e capitais de 
procedência estrangeira, salvo nos casos previstos em lei.  
§ 5o. - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitam a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante e pesquisa, bem como sobre as condições relativas a 
doação, coleta e processamento de sangue e seus derivados para fins de transfusão com segurança 
e sem risco, para o receptor, de transmissão de qualquer doença, vedado todo o tipo de 
comercialização. 
Justificativa: 
Esta emenda visa adequar o Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização às conclusões 
da 8ª Conferência Nacional de Saúde. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Carlos Sant'Anna pretende dar nova redação ao artigo 234 do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. Introduz as seguintes modificações:  
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1. Afirma que as ações e serviços de saúde são de natureza pública.  
2. Ao poder público cabe não a "execução", mas a "promoção da execução" das ações e serviços de 
saúde.  
3. É válida a destinação não de "recursos públicos" mas de "recursos públicos orçamentários" para 
investimento em instituições privadas com fins lucrativos.  
4. A iniciativa privada poderá participar do sistema único de saúde mediante "contrato ou convênio" e 
não mediante "contrato de direito público".  
5. Não veda a participação de empresa e capitais de procedência estrangeira "nos serviços e ações 
de saúde no País", mas somente no Sistema Nacional Único de Saúde.  
6. Adita que a lei que disporá sobre condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos para 
fins de transplante, também disponha sobre as "condições relativas à doação, coleta e 
processamento de sangue e seus derivados para fins de transfusão, "vedado todo o tipo de 
comercialização.  
A justificação alega que se trata de compatibilização do texto constitucional com o que foi aprovado 
na VIII Conferência Nacional de Saúde.  
O relator acatou a parte referente à doação, coleta e processamento de "sangue" nos termos da 
emenda 2P00977-8.  
As outras propostas foram rejeitadas nos termos do parecer oferecido à emenda coletiva nº. 
2P02044-5.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01326 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 234 e seu parágrafo a seguinte redação:  
Art. 234 - Cabe ao Poder Público a regulamentação e o controle das ações e serviços de saúde.  
§ 1) - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
Justificativa: 
O Sistema único estatal, encarregado de executar a assistência médico-hospitalar para toda a 
população, tem se mostrado eficiente em países de dimensões e de populações reduzidas. 
No Brasil, seria utópico acreditar que o Estado poderá prestar assistência médica independente da 
constituição da iniciativa privada. 
O Poder Público em todos os níveis somados, atende hoje somente 40% da demanda de consultas 
ambulatoriais e de 10% das internações. 
Dessa forma, qualquer medida tendente a dificultar a ação da iniciativa privada reverterá em notável 
prejuízo à população brasileira que depende essencialmente dessa atividade para manter a saúde e  
condições favoráveis. 
Por maior que seja o nosso nacionalismo, ninguém poderá negar que o Estado tem se demonstrado 
um mau administrador. 
O atendimento médico hoje proporcionado pelo Estado é uma verdadeira calamidade, quer pela falta 
de material quer pela falta de pessoal especializado que, sendo mal remunerado, vive de fazer 
“Bicos” em estabelecimentos diversos como forma de sobreviver. 
Além disso, atribuir ao Estado o monopólio da assistência médica, viria onerar as despesas de 
custeio de um organismo que já se mostra saturado e quase insolvente com os encargos públicos, 
obrigatórios que já tem. 
Estas são as razões que me levam a propor a presente emenda, para a qual espero a aprovação de 
meus ilustres pares desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   A emenda modifica o texto do art. 234 e seus parágrafos, como um todo, concedendo-lhe sentido 
de maior abrangência e excluindo das funções do Poder Público a execução das ações e serviços de 
saúde, considerando que qualquer dificuldade à ação da iniciativa privada reverterá em notável 
prejuízo à população brasileira, e que o Estado tem sido um mau administrador.  
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Mas a execução de ações e serviços de saúde não pode ser excluída das funções do Poder Público 
porque é este que oferece, entre outros, os serviços básicos e ações primárias de saúde. Com ele 
colaboram apenas os órgãos filantrópicos.  
E, no entanto, tais serviços e ações atendem à maioria da população, mostram demanda crescente e 
não apresentam atrativos ao setor privado. Daí se infere que a participação deste no sistema único de 
saúde só pode ser em caráter supletivo. Ampliá-la além deste ponto seria utópico.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01440 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 1o. do art. 234 a seguinte redação:  
"Art. 234 - ................................  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada que poderá participar do sistema unificado de 
saúde, na forma da lei." 
Justificativa: 
Como agente principal e responsável maior pelas ações de saúde ao estado caberá sempre, estamos 
certos, o papel principal no que concerne a assistência à saúde, não há, portanto porque enfatizar 
que a ação da iniciativa, na quase totalidade dos casos será de natureza supletiva. 
A natureza do contrato a ser celebrado entre os agentes do poder público e a empresa privada, 
deverá ser objeto, em cada caso das condições objetivas que nortearão a conveniência de sua 
celebração e, assim, não poderá sujeitar-se à rigidez de uma regra constitucional definidora do tipo 
de contrato. 
Não é de menos relevância assinalar que a assistência à saúde tem por objetivo o paciente, sendo, 
portanto, inconveniente fixar antecipadamente que instituições melhormente serve a esse objetivo. 
Com tais fundamentos apresentamos a presente Emenda que mantendo no fundamental, o espirito 
do projeto, retira dele preconceitos, prejuízos, prevenções.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda que se modifique a redação do § 1o. do art. 234, o qual passaria a dispor que "a 
assistência à saúde é livre à inciativa privada, que poderá participar do sistema unificado de saúde, 
na forma da Lei".  
Realmente, conforme justifica o autor, torna-se escusado especificar, a nível constitucional, a 
natureza do contrato a ser celebrado entre as partes, o que certamente dependerá dos objetivos que 
haverão de nortear a conveniência de sua celebração.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01456 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   Da Saúde  
Art. - a proteção à saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Art. - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, organizada em sistema unificado na forma que a lei dispuser.  
Parágrafo único - O sistema unificado público de saúde será financiado com recursos  
orçamentários da União e da Seguridade Social, de acordo com a lei.  
Art. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, de acordo com os preceitos  
éticos e técnicos estabelecidos em lei.  
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Art. - As instituições privadas poderão participar do sistema público unificado de  
saúde, mediante contrato ou convênio, tendo preferência para este fim as entidades  
filantrópicas e sem fins lucrativos  
§ 1o. - É vedada a participação de empresas e capitais estrangeiros no sistema público unificado de 
saúde, salvo nos casos previstos em lei.  
§ 2o. - A lei disporá sobre remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante e pesquisa, vedado todo tipo de comercialização.  
Art. - A lei regulamentará o sistema nacional único de saúde, com as seguintes atribuições, além de 
outras que estabelecer.  
I - Fiscalizar a produção e controlar a qualidade de medicamentos, equipamentos imunológicos, 
hemoderivados e outros insumos, e dela participar;  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e cooperar com a saúde ocupacional;  
III - orientar a formação e a utilização de recursos humanos e as ações de saneamento básico, na 
área de interesse imediato;  
IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico;  
V - fiscalizar a produção e controlar a qualidade nutricional dos alimentos;  
VI - estabelecer normas para o controle e fiscalizar a utilização de tóxicos e inebriantes;  
VII - colaborar para proteção do meio ambiente.  
Artigo 207  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 207, com a seguinte redação:  
§ - A lei disciplinará a distribuição de derivados de Petróleo e Álcool carburante, preservando-se a 
livre iniciativa, com prioridade para as empresas com maioria de capital nacional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda modifica toda a Seção I do Capítulo II - DA SAÚDE, especialmente nos aspectos 
seguintes:  
- a proteção à saúde e não a saúde em si como direito de todos e dever do Estado;  
- sistema unificado público de saúde em vez de sistema único de saúde;  
- financiamento através de recursos orçamentários da União e da Seguridade Social, excluídos os 
recursos orçamentários dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos Territórios e outras 
fontes;  
- a participação do setor privado é condicionada a preceitos éticos e técnicos;  
- descentralização da rede de serviços de saúde do sistema unificado;  
- omissão das diretrizes organizacionais do sistema de saúde;  
- omissão do dispositivo que veda a destinação de recursos públicos para investimentos em 
instituições privadas de saúde com fins lucrativos;  
- omissão do dispositivo que atribui ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das 
ações e serviços de saúde.  
A emenda tem um sentido mais privatizante e não apresenta justificativa.  
Rejeitada nos termos do art. 3o. item II do Projeto de Resolução no. 21-B, de 1987, que altera o 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: " ... II - emendas individuais, que deverão 
incidir sobre artigo, parágrafo, inciso ou alínea do Projeto de Constituição, ..." 
   
   EMENDA:01536 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 234  
Suprima-se o caput do art. 234 do Projeto de Constituição "A", e em consequência, o parágrafo 1o. do 
mesmo artigo transformar-se-á em artigo. 
Justificativa: 
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Este artigo praticamente estatiza os serviços médicos assistenciais, a medida que atribui ao Poder 
público a sua execução, com exclusividade. 
Parecer:   
   A emenda suprime o 'caput' do art. 234 que atribui ao Poder Público a regulamentação, execução e 
controle das ações e serviços de saúde, considerando que tal dispositivo praticamente estatiza os 
serviços médicos assistenciais.  
Regulamentação, execução e controle são funções as quais o Poder Público não pode dispensar, 
especialmente em se tratando de saúde - direito de todos e dever do Estado. É o corolário desse 
dever. Muitas questões exigem regulamentação específica - haja visto o caso dos transplantes. O 
controle é função precípua do Estado. Quanto à execução, basta lembrar as ações primárias de 
saúde, os serviços básicos, que são oferecidos apenas pelo Poder Público e pelos órgãos 
filantrópicos e, no entanto, atendem à maioria da população.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
CAPÍTULO II 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
SEÇÃO I  
DA SAÚDE 
[...] 
Art. 231. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
Parágrafo 1º As instituições provadas poderão participar de forma complementar do sistema nacional 
único de saúde, mediante contrato ou convênio, tendo preferencias para este fim, as entidades 
filantrópicas e sem fins lucrativos. 
Parágrafo 2º É vedada a destinação de recursos públicos para subvencionar instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos. 
Parágrafo 3º É vedada a participação no sistema nacional único de saúde, às empresas e capitais 
estrangeiros, salvo nos casos previstos em lei. 
Parágrafo 4º A lei disporá sobre remoção de órgãos, tecidos e substancias humanas para fins de 
transplante e pesquisa, vedado todo tipo de comercialização.  
[...] 

Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 

13. Sólon Borges dos Reis 
(Apoiamento) 

14. Ézio Ferreira  
15. Sadie Hauache  
16. Jose Dutra 
17. Carrel Benevides  
18. Joaquim Sucena 

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 

23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
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35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 

101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 

166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
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232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 

251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 

271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação moderna, 
apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais distante a possibilidade de 
aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, 
Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há de ser tratado com 
realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de recursos, que não 
são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com sobriedade, a despeito dos 
justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há porque 
desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa econômica 
mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os objetivos 
não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada consideração das 
questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
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Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman) 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00058 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 204, § 4o., a expressão "e seus derivados". 
Justificativa: 
Os autores tinham a intenção de evitar que as transfusões de sangue, bem como das suas partes fisicamente 
distintas, ficassem a cargo do Estado, vedada sua comercialização. Entretanto a expressão “seus derivados”, 
inclui o número imenso de produtos industrializados tanto usado na terapêutica como em diagnósticos o que 
tornará inviável a execução. 
Como assunto será disciplinado em lei, deverá ser explicitado que transfusão de sangue compreendera, tanto 
o sangue total quanto todos os componentes sanguíneos usados em transfusões. 
Parecer:   
   A restrição aos hemoderivados, contida no texto do Projeto de Constituição "B" - é forçoso reconhecer - cria 
sérios entraves à atividade médico-hospitalar, uma vez que esse setor exige tecnologia altamente sofisticada 
e volumes de investimentos que o Estado, em um primeiro momento, não estaria em condições de atender.  
Proibir indiscriminadamente a comercialização dos derivados de sangue determinaria o fechamento imediato 
de empresas genuinamente nacionais que desenvolvem - com sacrifício e persistência - tecnologia avançada 
nessa área. Para atender à demanda interna, de outra parte, o Governo teria de importar o produto com 
recursos públicos e a preços elevados.  
A emenda evita que tema tão complexo tenha suas soluções enrijecidas na Constituição.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00192 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprime-se do § 4o. do Art. 204 da Seção I, Capítulo II da Ordem Social o seguinte:  
Bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados ficando o referido parágrafo 
com a seguinte redação:  
§ 4o.- A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, vedado todo tipo de comercialização. 
Justificativa: 
A terapêutica pelo sangue, que de há muito vem sendo exercida prioritariamente pela medicina privada, nos 
centros qualificados, e estritamente sob a forma de prestação de serviços médicos, não pode em 
consequência, e sob qualquer hipótese, ser entendida como compra e/ou venda de sangue. Em 
permanecendo o texto aprovado no 1º turno da Constituição, não mais será viável a produção no Brasil de 
quaisquer medicamentos resultantes do fracionamento industrial do plasma humano, particularmente 
albumina, imunoglobulinas, e fatores da coagulação, com consequências desastrosas à pratica médica no 
nosso País. 
A inviabilização da indústria farmacêutica de hemoderivados se estabelecida, conduzirá à inadmissível perda 
do plasma humano excedente nos Serviços de Transfusão de Sangue, matéria-prima aliás nobre e escassa 
em todo o mundo, e que de modo inusitado será no Brasil desprezada. Na falta de hemoderivados 
produzidos no país, não restará alternativa senão busca-lo no exterior, isto desde que seja possível admitir-
se a importação como não sendo parte ao processo de comercialização. A importação destes medicamentos, 
de custo consideravelmente elevado, ainda que contornada por um tal sofisma, trará consigo entre outros 
inconvenientes a canalização de vultosas divisas para o exterior, bem como a inibição de um setor industrial 
da maior importância para a segurança e a soberania nacional. 
Parecer:   
   Optamos por aprovar parcialmente a emenda, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00058-8. 
 
   
   EMENDA:00357 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Suprima-se no texto do Projeto de Constituição "B", em seu art. 204, § 4o., a seguinte expressão "bem 
como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados". 
Justificativa: 
   A estatização do sangue, como está prevista no projeto, poderá levar a sérias, trágicas e irreparáveis 
consequências. O estado não de encontra ainda em condições de oferecer esses serviços, na escala 
desejável, para esse importante setor da área de saúde. 
   A proibição da coleta, remunerando-se o doador, fechará os serviços particulares de bancos de sangue e 
não fará com que aumente o estoque dos hemocentros oficiais. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 
para citar apenas um dentre inúmeros exemplos, remunera os doadores e a qualidade de seus serviços, 
nesse setor, jamais foi questionada sendo, até mesmo, apontada como paradigma. 
   Quanto ao processamento, nele estão incluídos diversos procedimentos que conduzem à obtenção dos 
componentes e ser derivados, mediante processos industrializados desenvolvidos pelas empresas 
particulares do setor farmacêutico: albumina humana, plasma liofilizado, crio liofilizado e precipitado, fatores 
VIII e IX (para hemofílicos), concentrados de hemácias ou de plaquetas, etc., sem falar nos reagentes para a 
tipagem do próprio sangue. 
   Relativamente à transfusão, deve ser dito que a medicina atual e moderna não aceita, mais, que se faça 
uma transfusão integral, com a totalidade do sangue coletado, preferindo-se a utilização dos derivados. Se a 
obtenção tem um custo, a transfusão também deve poder cobrir esse custo sob pena de inviabilizarmos todo 
o setor. 
   Se mantida a proibição de todo e qualquer tipo de comercialização, as indústrias particulares acabariam 
deixando de fabricar os hemoderivados. E os bancos de sangue particulares, responsáveis por quase 70%, 
estariam impedidos de atuar. O Estado, por seu turno, não poderia pensar em importar esses produtos, pois 
estaria praticando um comercio, a nível internacional. 
   O que se deseja não é vedar a comercialização, pura e simplesmente, pois isso não conduziria a nada. 
Quer-se que o Estado fiscalize, com rigor, a qualidade dos hemoderivados e a realização dos exames 
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sorológicos que impeçam a coleta ou a transfusão, bem como processamento, de sangue humano que possa 
oferecer riscos à população. 
   O que a comunidade e a classe médica desejam é a confiabilidade no sangue coletado e nos seus 
derivados.  
Parecer:   
   Optamos por aprovar parcialmente a emenda, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00058-8. 
 
   
   EMENDA:00394 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: § 4o. do Art. 204.  
Suprima-se do § 4o. do Art. 204 as expressões processamento e seus derivados. 
Justificativa: 
   Inegavelmente, a questão do sangue humano é bastante complexa e deve ser tratada com muita 
profundidade e adequação e, na qual o poder público deve exercer papel importante em termos de 
legislação. Controle e fiscalização. 
   A execução de uma Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, no entanto, deve necessariamente 
seguir o modelo empregado pela assistência médica no país, onde convivem entidades públicas e privadas 
que primam pela pluralidade e descentralização. 
   Não obstante a anterior falta de eficiência dos órgãos governamentais em cumprir suas responsabilidades 
na condução da área, e louvável a preocupação que se faz presente na sociedade brasileira tanto a nível da 
elaboração constitucional, quanto em termos das ações específicas atuais do setor público. 
   Ao lado disto, se observa um tratamento excessivamente emocional e não técnico, que pode transformar 
aquelas preocupações legitimas em questões tão ou mais graves do que os problemas que a estrutura 
vigente tem gerado. 
   É importante frisar que esta preocupação aqui colocada, vem sendo manifestada por importantes 
representantes e setores da comunidade médico-hospitalar nacional e que gozam de alto conceito no País e 
no exterior, como por exemplo, os doutores Nelson Proença Presidente da Associação Paulista de Medicina, 
Jacyr Pasternack, do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, Silvano Wendel, do Hospital Sírio 
Libanês, Victor Schubsky, Presidente do Conselho Médico do Hospital Israelita Albert Einstein, assim como 
inúmeros outros e as entidades Federação Brasileira de Hospitais, Federação Nacional de Hospitais, 
Sindicato de Hospitais, Casas de Saúde, Associação Brasileira de Hospitais e outros. Até o próprio Ministério 
da Saúde, em pronunciamentos recentes, demonstra esta mesma preocupação. 
   Pretendemos aqui, nos restringir apenas a um dos pontos de interesse à Política Nacional do Sangue, que 
é o texto constitucional aprovado e que inclui em sua última votação uma emenda que pelo fato de não haver 
sido debatida anteriormente a nível de subcomissão ou comissão de saúde e mesmo na comissão de 
sistematização, veio a surpreender a grande maioria n setor cientifico e que fatalmente criará sérios 
inconvenientes ao bom desenvolvimento da medicina e em consequência ao bem estar da população. 
   Podemos reafirmar que, aprovando o texto constitucional como está, incluindo o processamento e os 
derivados, isto certamente significará que: 
1º - A incipiente indústria brasileira no setor, não terá condições de sobreviver e se perderão importantes 
aquisições tecnológicas realizadas ao longo de muitos anos. 
2º - Será necessária a estatização da produção de todos os hemoderivados, o que dificilmente será viável a 
médio prazo, até mesmo por problemas tecnológicos e de recursos humanos. 
3º- Certamente teremos que enveredar por longo período de importação do que hoje produzimos, com todos 
os riscos da dependência e da evasão de divisas. 
4º - A execução da hemoterapia será prejudicada e onerada porquanto a maioria dos reagentes utilizados na 
classificação de grupos sanguíneos e provas de compatibilidade pré-transfusionais tem origem no sangue 
humano processado em indústrias nacionais. 
   É pois, neste sentido, fundamental que sejam suprimidos dos texto constitucional as palavras 
processamento e os derivados, bem como a intenção dos legisladores com o vetado todo tipo de 
comercialização, deve ser aclarada.  
Parecer:   
   Optamos por aprovar parcialmente a emenda, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00058-8. 
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   EMENDA:00424 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão “vetado todo tipo de comercialização”, do parágrafo 4o., artigo 204, da Seção I, da 
Saúde. 
Justificativa: 
   Os regentes para classificação sanguínea incluem-se dentre os hemoderivados. Tratam-se de soros 
obtidos diretamente do plasma humano – parte do sangue humano que contém água, proteínas, anticorpos, 
sais, etc. – e são essenciais e imprescindíveis à realização das transfusões, eis que sem a previa 
classificação do sangue doadores e receptores essa medida hemoterápica é impossível de ser realizada. Em 
síntese em uma parte do próprio sangue (o plasma) é impossível utilizá-lo em transfusões acrescendo que a 
classificação dos grupos sanguíneos é realizada “in vitro”, isto é, esse reagente não é injetável ou utilizado 
em pessoas. Os possíveis riscos se contaminação através desses reagentes podem atingir as pessoas que 
os manipulam, mas nunca os indivíduos que tenham o seu sangue classificado. Não obstante isso, todo o 
plasma utilizado para a fabricação de soros de classificação é testado e não será utilizado se estiver 
contaminado (sífilis, hepatite, AIDS, etc.). Os profissionais de hemoterapia correm possíveis riscos com o 
sangue que manipulam – obrigatoriamente e quanto a isso sabem como se precaver, e não com os 
reagentes utilizados. 
   Historicamente, até o fim da década de 60 todos os soros necessários à classificação de grupos 
sanguíneos eram importados e distribuídos no país por empresas multinacionais. No início da década de 70 
esses soros começaram a ser produzidos no país, por uma empresa multinacional e por uma pequena 
empresa nacional – Angelino Biancalana Laboratórios Ltda. A partir de 1975, o fabricante multinacional 
descontinuou a fabricação de reagentes no país e passou a importa-los. 
   Não só no Brasil, mas n mundo inteiro incluindo-se nesse contexto, especialmente, os países mais 
desenvolvidos, os soros para classificação de grupos sanguíneos são produzidos a partir de matéria prima de 
origem humana. Com o surgimento da moderna biotecnologia abriu-se a possibilidade de obtenção dessa 
matéria prima (Soro Hiperimune) a partir de anticorpos monoclonais de origem animal. No momento os 
únicos países que dominaram essa tecnologia foram à França, Estados Unidos e Inglaterra, substituindo 
parcialmente os anticorpos policlonais (de origem humana), pois com matéria prima de origem animal se 
produz anticorpos para apenas algumas especificidades. Esta empresa, em conjunto com o Instituto do 
Coração (INCOR) da Fundação Zerbini, está desenvolvendo projeto de pesquisa para obtenção de soros 
hiperimunes a partir de anticorpos monoclonais de origem animal, tendo já obtido resultados positivos para 
duas especificidades importantes (Anti-A e Anti-B) a nível laboratorial (clones híbridos). O Brasil está 
iniciando o desenvolvimento de projeto para produção desses soros em escola industrial, o que demandará 
prazo mínimo de 2 a 3 anos até que o produto final chegue às mãos dos consumidores. Em consequência o 
domínio total desta tecnologia de ponta possibilitará a independência do país não somente na obtenção de 
soros para classificação sanguínea, permitindo a substituição de matéria prima de origem humana por 
matéria prima animal, como também de outros produtos não menos importantes para diagnóstico de doenças 
transmissíveis. 
Parecer:   
   Nossa concordância com o autor da emenda prende-se tão-somente à comercialização dos 
hemoderivados, razão por que, nos termos do parecer oferecido à Emenda No.2t01737-5, retiramos do texto 
a expressão "e seus derivados". Quanto aos demais itens fica mantida a proibição de comercialização, pelos 
efeitos danosos que representa à saúde pública. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00535 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Título VIII - Ordem Social - Capítulo II - Seção I - Da Saúde - Suprima-se do § 4o, do art. 204 as seguintes 
expressões:  
... a coleta, processamento e transfusão... e seus derivados... Passando o parágrafo a ter a seguinte redação:  
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§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos,  
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como de sangue, 
vedado todo tipo de comercialização. 
Justificativa: 
   A não comercialização do sangue é de todo desejável e exequível. Não sendo produto industrializado, não 
requer grandes gastos. Contudo, incluir a não comercialização de seus derivados, no texto constitucional, e 
expor a risco a vida dos que deles necessitam. São produtos que exigem industrialização, tratamento técnico 
especial, acondicionamento, etc. Basta dizer que os derivados do sangue variam desde reagentes para 
tipagem sanguínea, a vacinas, albuminas, globulinas, imunoglobulinas, fatores anti-hemofílicos e outros que 
são industrializados e comercializados como medicamentos. Impedir a comercialização desses produtos, de 
maneira genérica na Constituição é desinteressar todo o setor privado de participar da sua produção. 
   Ora, não tendo o setor estatal condições de atender as necessidades do País, a curto prazo, transforma-se 
essa vedação em verdadeiro risco para a população. 
   Mesmo que o parágrafo tenha mencionado sobre a disposição que fará a lei, o princípio constitucional de 
vedação não poderá ser ultrapassado pela lei. 
Parecer:   
   Optamos por aprovar parcialmente a emenda, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00058-8. 
 
   
   EMENDA:00615 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimir ou retirar do § 1o. do art. 204, da Seção I - Da Saúde, a expressão: ... "mediante contrato de 
direito público ou convenio"... 
Justificativa: 
   A alteração se impõe se consideramos, primordialmente, entre outras as seguintes razões: 

1º) O Art.202 estabelece que caberá ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre as ações de saúde, no 
que se refere a regulamentação, fiscalização, controle e exceção a ser realizada diretamente e por pessoas 
física ou jurídica de direito privado. 
Como se constata, clara e facilmente, já está previsto que ao poder público caberá dispor, através de lei, 
sobre a participação das instituições privadas na execução das ações de saúde. 
E a legislação vigente (Dec. Lei nº 2300, de 21.11.86 DOU de 25.11.86) esgota o assunto, dispondo de forma 
minuciosa e exaustiva sobre as licitações e contratos com a administração pública, posto que referido 
instrumento legal institui o estatuto jurídico das licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços. Compras e alienações. 
Assim, a expressão que ora pretendemos suprimir, além de se constituir em matéria que não deve constar no 
texto constitucional, pode ser considerada, no mínimo como uma redundância, visto que, a legislação 
vigente, já trata sobejamente da matéria, exaurindo-a em todos os seus aspectos. 

2º) O texto constitucional, nas matérias que trata da participação de outros setores da atividade privada para a 
execução de serviços, não dispõe de que maneira essa participação deve realizar, deixando a cargo da 
legislação complementar ou ordinária disciplinar o assunto. Daí, a conclusão que tal medida deva ser 
considerada como uma discriminação com as organizações privadas do setor saúde, pois não se encontra 
qualquer justificativa ou respaldo legal para sua instituição. Logo, a medida compõe-se contrariando o próprio 
texto constitucional que determina que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza.”... (Art.5). 
Parecer:   
   A explicitação da forma como se dará a participação das instituições privadas do sistema único de saúde 
não discrimina as organizações privadas. Apenas enfatiza que sob a forma de contrato de direito público ou 
convênio é que se dará referida participação. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00616 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Suprimir o § 2o. do Art. 204, da Seção I - DA SAÚDE 
Justificativa: 
    A supressão se impõe pelo caráter discriminatório da medida, posto que não encontramos no decorre do 
texto constitucional, nenhuma outra medida semelhante para as demais atividades econômicas. 
    Outrossim, a medida além de injusta pois estabelece a proibição sem considerar características inerentes 
as diversas empresas do próprio setor-saúde, tal como: finalidade, especialidade, porte, capital, etc., 
contraria legalmente o que estabelece diversos dispositivos do Título VII – “DA ORDEM ECONOMICA 
FINANCEIRA”, entre os quais podemos citar. 
    “Art. 176 – IX – tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capitais nacionais, de pequeno 
porte”. 
    “Art. 177 – 1º - A lei poderá, em relação a empresa brasileira de capital nacional: 
    I – conceder proteção e benefícios especiais e temporários para desenvolver atividades consideradas 
estratégicas ou imprescindíveis ao desenvolvimento do país”. 
    É sabido que a totalidade das empresas que prestam serviços médico -  assistenciais à saúde é 
constituída por empresas brasileiras e de capital nacional e, bem assim, considerável quantidade dessas 
empresas , mais de 90% (noventa por cento) estão enquadradas como empresas de pequeno porte. 
    Releva, ainda, considerar que a atividade dessas organizações – assistência à Saúde – pode e deve, sem 
qualquer dúvida, ser classificada como imprescindível ao desenvolvimento ao país, pois não se pode 
conceber desenvolvimento sem saúde. 
    Porque então tratar referidas organizações de forma tão arbitraria e discriminatória, proibindo-lhes 
quaisquer auxílios subvenções. 
    E a discriminação é tão mais evidente e odiosa quando se observa que a medida em questão não alcança 
e outros segmentos, que se constituem de atividades comprovadamente secundárias, tanto econômica como 
socialmente.  
Parecer:   
   A vedação contida no parágrafo sob exame decorre da natureza da instituição privada que participa do 
sistema único de saúde com fins lucrativos. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00660 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do artigo 204  
Suprimir, no § 1o. do art. 204 do Projeto de Constituição-B, a expressão"... tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos." 
Justificativa: 
Prevê a disposição que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 
de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convenio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
A preferência instituída no final da disposição não tem sentido, pois, no caso, o que interessa é a evidencia 
na prestação dos serviços e essa eficiência inegavelmente a possuem as instituições privadas, em face do 
processo de competição que caracteriza a livre iniciativa. Na medida em que os serviços são prestados 
mediante contrato de direito público, está assegurado o interesse coletivo, que, desatendido, autoriza a 
imediata rescisão do contrato. 
Parecer:   
   A preferência dada às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos ressalta a relevância pública dos 
serviços de saúde, a que se refere o art. 202. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00754 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/MG) 
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Texto:   
   Suprima-se a expressão "ou capitais" do § 3o. do artigo 204 do Projeto de Constituição (B) 
Justificativa: 
A supressão proposta funda-se no fato de que a redação do § 3º do art. 204 do Projeto de Constituição (B) 
leva a distorções na manutenção e no avanço dos serviços de saúde prestados no País. 
É sabido que capitais de procedência estrangeira, como os oriundos da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), da Cruz Vermelha e de outros organismos similares, contribuem com a causa de saúde mundial e 
particularmente com a brasileira. 
Exemplo é a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em suas recentes pesquisas e descobertas com a AIDS, 
financiadas em grande parte com capitais de procedência estrangeira. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do dispositivo sob exame, uma vez que o mesmo não veda a participação 
de capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, apenas condiciona-a aos casos que a lei determinar. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00844 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se no parágrafo primeiro do art. 204 do texto do relator, as expressões: "de forma complementar" 
"único" e "segundo diretrizes deste", ficando o novo texto assim redigido:  
Art. 204 - Parágrafo primeiro - As instituições privadas poderão participar do sistema de saúde, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
Visa a emenda compatibilizar os arts. 201 e 202 que dá ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e 
igualitário as ações e serviços de saúde, através do sistema único estatal e ao sistema privado sem que seja 
reservado a este último a complementariedade prevista, de vez que hoje no Brasil a maior assistência e dada 
pelo sistema privado que deverá continuar competindo com o sistema público em qualidade, eficiência e 
custo. 
Não podemos esquecer o exemplo recente da Inglaterra, até aqui a mais socializante medicina do Mundo 
Ocidental, mas que ante a constante, intensa e cara evolução da tecnologia da medicina exigindo a pronta 
adoção de tais tecnologias com correspondente adequação de pessoal cada vez mais especializado teve que 
ceder a necessidade de ir privatizando o seu sistema de saúde sob pena de sacrificar o usuário, que é o 
objetivo fim do sistema de saúde. 
E no Brasil não deve ser diverso, a saúde deve ser cumprida pela máquina estatal e pela iniciativa privada 
em condições concorrenciais, sob um mesmo regulamento.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda 2t-00823-6. 
 
   
   EMENDA:00907 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON CORDEIRO (PFL/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 204 do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
Como bem maior e mais importante da pessoa humana, a saúde deve ser preservada pelos recursos 
científicos ao nosso alcance. Não importa a origem. Não importa a natureza desses recursos. Quantos 
brasileiros privilegiados, inclusive autoridades públicas, vão ao exterior em busca de tratamentos médicos 
mais adequados? E quantos brasileiros morrem sem essa assistência mais avançada por falta de recursos 
financeiros recorrem a campanhas públicas para angariação de dinheiro para custear tratamentos especiais 
no exterior. Bem maior de cada um de nós, a saúde não deve ter fronteiras para a sua prevenção. Pela 
supressão. 
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Parecer:   
   O dispositivo sob exame estabelece parâmetros para a elaboração de lei ordinária que disciplinará a 
matéria, ou seja, a participação subsidiária de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 
País, a qual deve ser uma preocupação básica do Estado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01051 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: § 1o. do Art. 204  
Suprima-se do § 1o. do Art. 204 a expressão "segundo diretrizes deste"... 
Justificativa: 
O “caput” do Art. 204 garante a liberdade de iniciativa privada na assistência à saúde. 
Todavia, o § 1º deste mesmo artigo, de forma contraditória, pondo que se contrapõe ao seu “caput”, pretende 
limitar a liberdade, garantida, de forma clara e indiscutível. 
A limitação é flagrante quando se estabelece que a participação no sistema único de saúde somente poderá 
se dar, com a subordinação da iniciativa privada às diretrizes do citado sistema único. 
A incoerência é total quando se observa que o item II do art. 203 dispõe que aos serviços públicos, que 
constituem um sistema único de saúde, caberá atendimento integral. E aí cabe a seguinte indagação: o que 
caberá a iniciativa privada? 
Finalmente, o item III, que dispõe sobre a participação da comunidade, contraria, em relação às organizações 
particulares, o próprio texto da Constituição que garante o direito de propriedade. 
Referida medida representa, outrossim, injustificada descriminação contra a categoria, considerando-se que 
nas organizações pertencentes às demais categorias econômicas não está prevista a participação da 
comunidade. 
Essa participação, aceita nas organizações públicas, é indevida e, portanto, inaceitável nas organizações 
particulares.  
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que as diretrizes do sistema 
único de saúde que atendem sobretudo ao interesse público e às necessidades sociais mais amplas da 
população, devem presidir a política de saúde de todos aqueles que contratam ou lavram convênios com o 
Estado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01164 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALCENI GUERRA (PFL/PR) 
Texto:   
   Art. 204 - § 4o.  
Suprima-se a expressão "e seus derivados." 
Justificativa: 
Ao tentar coibir o Comércio de Sangue e de Plasma, este parágrafo proíbe também a comercialização de 
derivados sanguíneos. Com isto, uma serie muito grande de medicamentos que já estão no mercado ficarão 
fora de qualquer comercialização. Como por exemplo poderíamos citar. Imunoglobulinas, vacinas de toda 
espécie e soros de inúmeras aplicações terapêuticas.  
Há que se acrescentar ainda que indústrias farmacêuticas e laboratórios sofisticados no mundo inteiro estão 
permanentemente pesquisando novas drogas nos campos da imunologia e da genética a partir de células 
sanguíneas. 
Vale dizer que a comercialização desses produtos estaria proibida no Brasil. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer dado à emenda 2t00058-8. 
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   EMENDA:01268 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se, do § 4o. do Art. 204, a seguinte expressão: ... "vedado todo tipo de comercialização." 
Justificativa: 
A última frase do texto poderá inviabilizar a obtenção de sangue e de seus derivados no País, em qualidades 
suficientes ao atendimento da população. Tal como posta, a restrição nela constante imporá ao Poder 
Público o dever de suprir as necessidades totais do País, no que se refere aos hemoderivados, além de 
dificultar, sobremaneira, o fornecimento de sangue. Este dispositivo é altamente danoso à saúde no País, por 
suas repercussões negativas e pelos problemas que trará à assistência médico-hospitalar.  
Parecer:   
   Nossa concordância com o autor da emenda prende-se tão-somente à comercialização dos 
hemoderivados, razão por que, nos termos do parecer oferecido à Emenda No.2t01737-5, retiramos do texto 
a expressão "e seus derivados". Quanto aos demais itens fica mantida a proibição de comercialização, pelos 
efeitos danosos que representa à saúde pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01293 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se ao Parágrafo 3o., artigo 204, a seguinte expressão:  
Expressão suprimida: salvo nos casos previstos em lei". 
Justificativa: 
A emenda oferecida visa impedir a mercantilização da saúde, que deve ser uma preocupação básica do 
estado. Se outros assuntos tem uma restrição maior, a saúde não pode ficar a mercê de uma lei, que possa a 
vir a desvirtuar o espirito consagrado na constituição. 
Parecer:   
   Nosso entendimento é de que não se pode prescindir da ação subsidiária de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, desde a lei defina em que situação ela se dará.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01364 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no Artigo 204, § 1o. do Projeto de Constituição, a expressão "único”.  
Em consequência, o dispositivo referido passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 204 ..................................  
§ 1o. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema de  
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.' 
Justificativa: 
O dispositivo em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, impede que a União venha a manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em 
determinadas áreas de capacitação de medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes atualmente 
existentes, que têm desempenhado papel extremamente relevante na assistência médica no País. 
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As supressões propostas objetivam viabilizar a existência de tais redes, fundamentais para suplementar as 
ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e pelos Municípios.  
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01372 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprima-se do § 4o. do Art. 204 do Projeto "B', as seguintes expressões: "a coleta, processamento e 
transfusão de" e "e seus derivados". 
Justificativa: 
O parágrafo, como redigido, veda a comercialização de órgãos, tecidos e substancias humanas, onde o 
sangue já está incluído, como tecido ou substancia humana que é, a com que concorda a sociedade 
brasileira. 
No entanto, a ficar todo tipo de comercialização para os procedimentos técnicos da coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados e que se estará fazendo é impossibilitando a hemoterapia e a 
produção de derivados. 
Lembramos aos Srs. Constituintes que a qualidade do sangue e a diminuição de índices de transmissão de 
doenças pela transfusão, não é apanágio de execução estatal da atividade hemoterápica, mais sim o 
resultado da aplicação dos recursos científicos e financeiros necessários a par de uma legislação e 
fiscalização adequadas por parte do Estado. 
Parecer:   
   Optamos por aprovar parcialmente a emenda, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00058-8. 
 
   
   EMENDA:01376 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO; Artigo 204, § 4o.  
Suprima-se, no Artigo 204, § 4o., a expressão: ..."e seus derivados'... 
Justificativa: 
Considerando que no Brasil ainda não são produzidos derivados do sangue, proibindo-se a sua 
comercialização, o País irá ficar sem esses medicamentos. 
Parecer:   
   Optamos por aprovar a emenda, nos termos de sua justificação. 
 
   
   EMENDA:01392 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO REZENDE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "vedado todo tipo de comercialização" do § 4o., do artigo 204, do Projeto de 
Constituição (B). 
Justificativa: 
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A última frase do texto poderá inviabilizar a obtenção de sangue e de seus derivados no país, em 
quantidades suficientes ao atendimento da população. Tal como posta, a restrição dela constante imporá ao 
Poder Público o dever de suprir as necessidades totais do país no que se refere aos hemoderivados, além de 
dificultar sobremaneira o fornecimento de sangue. Este dispositivo é altamente danoso à saúde no país, por 
suas repercussões negativas e pelos problemas que trará a Assistência médico-hospitalar. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir do § 4o. do art. 204 do Projeto de constituição a expressão "vedado todo o tipo 
de comercialização". O dispositivo trata de transplante de órgãos e da coleta de sangue.  
Optamos por manter o texto tal como aprovado no 1o. turno de votação, com a supressão das palavras "e 
seus derivados" (do sangue) nos termos do parecer da emenda 2700058-8 que trata do assunto.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:01737 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 204, § 4o., do Projeto de Constituição "B" a expressão: "e seus derivados". 
Justificativa: 
O processamento do sangue inclui a obtenção dos derivados. Existe um custo nessa operação que, se não 
remunerado, levará à cessação dessas importantes atividades. 
Pelo processamento é que se obtêm os derivados do sangue. Para citar apenas alguns dos mais importantes 
e conhecidos desses derivados – cuja ausência no mercado teria consequências dramáticas – poderíamos 
alinhar a gamaglobulina, os fatores VII e IX (para hemofílicos), os concentrados de hemácias ou de 
plaquetas, a albumina humana e o ciclo liofilizado e precipitado. 
Vedada a comercialização desses produtos, teria o Estado de importa-los para, posteriormente, haver a 
distribuição gratuita. E estaríamos, então, sujeitos as leis de mercado além de não existir, eventualmente, 
quantidade suficiente a venda para atender nossa demanda. 
Parecer:   
   Opino pela aprovação, nos termos do parecer dado à Emenda 2t00058/8. 
 
   
   EMENDA:01749 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do artigo 204 do Projeto de Constituição (B) 2o. turno. 
Justificativa: 
Quando se trata de assistência à saúde, num país como no Brasil, carente desses serviços e com uma 
população necessitada de saúde, não se deve vedar a participação de quem quer que seja a prestar essa 
assistência.  
Logicamente que a prestação de assistência à saúde por empresas implica necessariamente uma legislação 
especifica e fim de controlar possíveis empresários inescrupulosos. 
A supressão da expressão, permitirá que o Congresso Nacional elabore lei que melhor atenda os interesses 
de nossa população carente sem que o país fique limitado a recursos que eventualmente não possa atender 
a área de saúde. 
Parecer:   
   O dispositivo sob exame estabelece parâmetros para a elaboração de lei ordinária que disciplinará a 
matéria, ou seja, a participação subsidiária de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 
País, a qual deve ser uma preocupação básica do Estado.  
Pela rejeição. 

___________________________________________________________________ 
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FASE W 

   EMENDA:00714 EM ANÁLISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   § 4o. - Incluir após a expressão "pesquisa e tratamento, bem como", a palavra "sobre". 
Justificativa: 
Melhora a redação. 

___________________________________________________________________ 
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