Art. 8° ADCT
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Panorama do processo constituinte
Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no
seguinte endereço:
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/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/oprocesso-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes

Texto promulgado em 5/10/1988
Art. 8º É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a
data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo n.º 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei n.º 864, de 12 de setembro
de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes,
respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores
públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.

§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da
promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em
caráter retroativo.

§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos
trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por
motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos
ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que
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foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões
ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.

§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade
profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da
Aeronáutica n.º S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e n.º S-285-GM5, será
concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de
iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a
contar da promulgação da Constituição.

§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente
mandato eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no
serviço público e previdência social, os respectivos períodos.

§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores
públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas
fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto
nos Ministérios militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades
profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem
como em decorrência do Decreto-Lei n.º 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por
motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram
atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1º.
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1 – Sugestões localizadas1
SUGESTÃO:00100 DT REC:25/03/87
Autor:
ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP)
Texto:
SUGERE ANISTIA AOS AUTORES DE CRIMES POLÍTICOS OU CONEXOS, E AOS DIRIGENTES
E REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS E ESTUDANTES, SERVIDORES CIVIS
OU EMPREGADOS, INCLUÍNDO EX-MILITARES IGUALMENTE EXPULSOS, DEMITIDOS,
IMCAPACITADOS FÍSICA E MENTALMENTE, EXCLUÍDOS, LICENCIADOS OU DISPENSADOS
(POR MOTIVOS POLÍTICOS).

SUGESTÃO:01008 DT REC:14/04/87
Autor:
PAULO ZARZUR (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA COMO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
PODER LEGISLATIVO A CONCESSÃO DE ANISTIA, MESMO A RELATIVA A CRIMES POLÍTICOS.

SUGESTÃO:10077 DT REC:22/05/87
Entidade:
SEMANA PRÓ-CONSTITUINTE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ SP CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAQUEQUECETUBA - SP
MUNICÍPIO : ITAQUAQUECETUBA CEP : 08580 UF : SP)
Texto:
SUGERE CONCESSÃO DE ANISTIA PENAL AOS DETENTORES DE MANDATO
ELETIVO INCRIMINADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:10296 DT REC:25/05/87
Entidade:
ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO RJ
CARLOS MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE SEJAM ANISTIADOS DE FORMA AMPLA, GERAL, IRRESTRITA E INCONDICIONAL
TODOS AQUELES ATINGIDOS PELAS SANÇÕES QUE ESPECIFICA.

SUGESTÃO:10433 DT REC:21/05/87
Entidade:
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IRAÍ ZÍLIO - LÍDER DA BANCADA DO PMDB
Texto:
SUGERE CONCESSÃO DE ANISTIA A TODOS QUE, A PARTIR DE 16/07/34, TENHAM SIDO
PUNIDOS CRIMINALMENTE POR MOTIVOS POLÍTICOS, NAS CONDIÇÕES QUE DETERMINA.

SUGESTÃO:10436 DT REC:21/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS - SC
ALDO BELLARMINO DA SILVA - PRESIDENTE
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-processoconstituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
1
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Texto:
SUGERE QUE SEJA CONCEDIDA ANISTIA PLENA A TODOS OS BRASILEIROS
QUE DEFENDERAM PODERES CONSTITUÍDOS, E DÁ OUTRAS DETERMINAÇÕES.

SUGESTÃO:01046 DT REC:15/04/87
Autor:
GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE)
Texto:
SUGERE NORMA QUE ASSEGURE ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA COM GARANTIAS
DE REVERSÃO AOS QUADROS CIVIS E MILITARES, INCLUSIVE DOS REMANESCENTES DO
CHAMADO 'O PETRÓLEO É NOSSO'; ACESSO À PROMOÇÃO, EFETIVAÇÃO E
REINTEGRAÇÃO; VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ATRASADOS E INDENIZAÇÃO ÀS
FAMÍLIAS DOS FALECIDOS OU DESAPARECIDOS.

SUGESTÃO:10596 DT REC:30/05/87
Entidade:
UNIÃO DOS MILITARES NÃO ANISTIADOS - UMNA.
Texto:
SUGERE SEJAM ANISTIADOS OS MARINHEIROS, FUZILEIROS NAVAIS E CABOS
DA AERONÁUTICA PUNIDOS PELA DITADURA MILITAR, E DEMAIS DISPOSIÇÕES
QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:10691 DT REC:03/06/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO - SP
EDGAR DE OLIVEIRA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: MONTENEGRO CEP: 95780 UF: RS
Texto:
SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA A TODOS OS
QUE DESDE 1934, TENHAM SIDO PUNIDOS E/OU PREJUDICADOS OU COAGIDOS
POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SUGESTÃO:10755 DT REC:05/06/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MA
RAIMUNDO NONATO ASSUB - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: SÃO LUIS CEP: 65000 UF: MA
Texto:
SUGERE ANISTIA AMPLA A TODOS OS PUNIDOS POR MOTIVAÇÕES POLÍTICAS.

SUGESTÃO:10937 DT REC:04/07/87
Entidade:
ASS.DEF.DIR.PRÓ-ANIST.ATINGIDOS ATOS INSTITUC. - RS
JOSÉ WILSON DA SILVA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 90000 UF: RS
Texto:
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A ANISTIA.

SUGESTÃO:10985 DT REC:10/07/87
Entidade:
UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CARLOS CRUZ - PRESIDENTE
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Texto:
SUGERE A CONCESSÃO DE ANISTIA A TODOS OS MILITARES QUE PARTICIPARAM
DA CAMPANHA 'O PETRÓLEO É NOSSO'.

SUGESTÃO:10986 DT REC:10/07/87
Entidade:
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP (BANCADA DO PMDB
WALTER FELDEMAN E OUTROS
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP
Texto:
SUGERE A CONCESSÃO DE ANISTIA A TODOS OS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA
CAMPANHA 'O PETRÓLEO É NOSSO'.

SUGESTÃO:11152 DT REC:27/07/87
Entidade:
ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA E NACIONALISTA DE MILITARES - ADNAM
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ)
Texto:
SUGERE SEJA CONCEDIDA ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA AOS QUE SOFRERAM
SOB O REGIME AUTORITÁRIO, CONFORME ESPECIFICA.

SUGESTÃO:11163 DT REC:27/07/87
Entidade:
UNIÃO DOS MILITARES NÃO ANISTIADOS SUCURSAL DE SÃOPAULO - UMNA
OSVALDO RUBINI MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP
Texto:
SUGERE ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA.

SUGESTÃO:11229 DT REC:27/07/87
Entidade:
UNIÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO MUNICÍPIO: RECIFE
CEP: 50000 UF: PE
Texto:
SUGERE ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA.

SUGESTÃO:11367 DT REC:03/08/87
Entidade:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES ANISTIADOS DE PERNAMBUCO ASCIMAN/PE
JOSÉ ANTÃO DE CARVALHO - PRESIDENTE MUNICÍPIO: RECIFE CEP: 50000 UF: PE
Texto:
SUGERE ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA.

SUGESTÃO:11659 DT REC:03/09/87
Entidade:
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS APOSENTADOS E PENSONISTAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - RJ
APOLÔNIO ARAÚJO - PRESIDENTE MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ
Texto:
SUGERE A CONCESSÃO DE ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA.
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SUGESTÃO:00117 DT REC:25/03/87
Autor:
MENDES BOTELHO (PTB/SP)
Texto:
SUGERE QUE SEJA CONCEDIDA ANISTIA A TODOS OS BRASILEIROS PUNIDOS,
EM QUALQUER ÉPOCA, POR CRIMES POLÍTICOS E POR PARTICIPAÇÃO EM
MOVIMENTOS GUERRISTAS.

SUGESTÃO:01739 DT REC:24/04/87
Autor:
MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ)
Texto:
SUGERE A CONCESSÃO DE ANISTIA A TODOS OS QUE, POR MOTIVAÇÃO
POLÍTICA, TENHAM SIDO PUNIDOS CRIMINALMENTE, PREJUDICADO SOU COAGIDOS
POR QUALQUER DIPLOMA LEGAL, CONFORME ESTABELECE.

SUGESTÃO:01908 DT REC:28/04/87
Autor:
GASTONE RIGHI (PTB/SP)
Texto:
SUGERE QUE SEJAM ANISTIADOS, PARA FINS DE APOSENTADORIA OU REFORMA, OS
SERVIDORES CIVIS, MILITARES E AUTÁRQUICOS, NOS CASOS E CONDIÇÕES QUE
ESPECIFICA.

SUGESTÃO:02159 DT REC:29/04/87
Autor:
SERGIO NAYA (PMDB/MG)
Texto:
SUGERE COMPETÊNCIA PRIVATIVA AO CONGRESSO NACIONAL PARA A CONCESSÃO DE
ANISTIA, INCLUINDO AOS CASOS DE CRIMES POLÍTICOS.

SUGESTÃO:02235 DT REC:29/04/87
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
SUGERE A CONCESSÃO DE ANISTIA AOS QUE FORAM PUNIDOS POR CRIMES POLÍTICOS.

SUGESTÃO:02547 DT REC:30/04/87
Autor:
FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP)
Texto:
SUGERE REVERSÃO DE BENEFÍCIOS AOS ANISTIADOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO ÀS FAMÍLIAS DOS FALECIDOS OU DESAPARECIDOS EM DECORRÊNCIA DOS
ATOS DE REPRESSÃO POLÍTICA.

SUGESTÃO:02627 DT REC:30/04/87
Autor:
LUIZ SOYER (PMDB/GO)
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Texto:
SUGERE QUE OS MARINHEIROS, PUNIDOS POR MANIFESTAÇÕES DE CARÁTER POLÍTICO
EM 1964, SEJAM ANISTIADOS, COM REPARAÇÃO DO DIREITO AO SALÁRIO, CONFERINDO-SE
PENSÃO AOS BENEFICIÁRIOS DOS QUE HAJAM FALECIDO.

SUGESTÃO:02710 DT REC:30/04/87
Autor:
ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP)
Texto:
SUGERE QUE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL
A CONCESSÃO DE ANISTIA OU REMISSÕES NOS CASOS QUE DEFINE.

SUGESTÃO:02991 DT REC:20/05/87
Entidade:
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DA ANISTIA
ANTONIETA H. CAMPOS DA PAZ - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE A CONCESSÃO DE ANISTIA A TODOS OS QUE FORAM PUNIDOS CRIMINALMENTE
POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:00323 DT REC:02/04/87
Autor:
FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE)
Texto:
SUGERE QUE SE INCLUA ENTRE AS COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL, COM A
SANÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, A FACUDADE DE CONCEDER ANISTIA.

SUGESTÃO:03354 DT REC:06/05/87
Autor:
ÁTILA LIRA (PFL/PI)
Texto:
SUGERE SEJA CONCEDIDA ANISTIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CÍVIS E MILITARES, NAS
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:03430 DT REC:05/05/87
Autor:
DORETO CAMPANARI (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE ANISTIA COM DIREITO A REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO, À APOSENTADORIA OU
À REFORMA, AOS CIVIS E MILITARES PUNIDOS A PARTIR DE 1935 POR MOTIVOS POLÍTICOS.

SUGESTÃO:03643 DT REC:06/05/87
Autor:
HAROLDO LIMA (PC DO B/BA)
Texto:
SUGERE AMPLIAÇÃO DA ANISTIA A TODOS OS SERVIDORES CIVIS E MILITARES QUE
TIVERAM SEUS PEDIDOS DENEGADOS PELO PODER JUDICIÁRIO.

SUGESTÃO:03732 DT REC:06/05/87
Autor:
JORGE UEQUED (PMDB/RS)
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Texto:
SUGERE QUE SEJA CONCEDIDA ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA A PUNIDOS POR
MOTIVAÇÃO POLÍTICA OU MILITARES E CIVIS, ADMINISTRATIVAMENTE.

SUGESTÃO:03770 DT REC:06/05/87
Autor:
LEITE CHAVES (PMDB/PR)
Texto:
SUGERE A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DE ANISTIA AMPLA, GERAL E
IRRESTRITA AOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES PUNIDOS POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA,
NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:03815 DT REC:06/05/87
Autor:
MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR)
Texto:
SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A CONCESSÃO SE ANISTIA A
SERVIDORES PÚBLICOS.

SUGESTÃO:04473 DT REC:06/05/87
Autor:
GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE)
Texto:
SUGERE NORMAS SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA, NAS CONDIÇÕES
QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:04545 DT REC:06/05/87
Autor:
PAULO MACARINI (PMDB/SC)
Texto:
SUGERE QUE A CONCESSÃO DE ANISTIA SEJA ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CONGRESSO
NACIONAL.

SUGESTÃO:04707 DT REC:06/05/87
Autor:
PAULO MACARINI (PMDB/SC)
Texto:
SUGERE NORMAS SOBRE ANISTIA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:05088 DT REC:06/05/87
Autor:
PAULO RAMOS (PMDB/RJ)
Texto:
SUGERE NORMAS SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA, NA FORMA QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:00552 DT REC:08/04/87
Autor:
AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB)
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Texto:
SUGERE NORMAS QUE SUPRIMAM AS RESTRIÇÕES CONTIDAS NO ART. IV DA EMENDA
CONSTITUCIONAL NO. 26, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985; QUE RESTABELEÇAM OS
DIREITOS ABRANGIDOS EM ANISTIAS ANTERIORES E QUE
FORAM REVOGADOS PELO DECRETO-LEI NO. 864, DE 12 DE SETEMBRO DE 1969.

SUGESTÃO:00554 DT REC:09/04/87
Autor:
ALEXANDRE COSTA (PFL/MA)
Texto:
SUGERE SEJAM ANISTIADOS TODOS OS PUNIDOS POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA, ATÉ A DATA
DE INSTALAÇÃO DESTA CONSTITUIÇÃO, AINDA QUE JÁ COMTEMPLADOS POR
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ANTERIORES, SENDO-LHES ASSEGURADA
A REINTEGRAÇÃO EM TODOS OS SEUS DIREITOS.

SUGESTÃO:05786 DT REC:06/05/87
Autor:
FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE ANISTIA A TODOS OS QUE, POR MOTIVO POLÍTICO, TENHAM
SIDO PUNIDOS CRIMINALMENTE OU PREJUDICADOS POR NORMA ADMINISTRATIVA, NA
FORMA QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:05788 DT REC:06/05/87
Autor:
FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS)
Texto:
SUGERE, COMO COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL, A
CONCESSÃO DE ANISTIA.

SUGESTÃO:05910 DT REC:06/05/87
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA AMPLA, GERAL
E IRRESTRITA A CIVIS E MILITARES, NS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. (SGC).

SUGESTÃO:06272 DT REC:06/05/87
Autor:
FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS)
Texto:
SUGERE QUE A CONCESSÃO DE ANISTIA, MESMO NOS CRIMES POLÍTICOS, CONSTITUA
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO.

SUGESTÃO:06568 DT REC:06/05/87
Autor:
FERNANDO CUNHA (PMDB/GO)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A ANISTIA AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA
PELO MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO, ESPECIALMENTE AOS MILITARES
DA AERONÁUTICA.
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SUGESTÃO:06769 DT REC:06/05/87
Autor:
FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF)
Texto:
SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL A CONCESSÃO
DE ANISTIA A CRIMES POLÍTICOS.

SUGESTÃO:00696 DT REC:10/04/87
Autor:
JAMIL HADDAD (PSB/RJ)
Texto:
SUGERE QUE A ANISTIA CONCEDIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL NO. 26, DE 27/11/85,
FICA ESTENDIDA AOS CIDADÃOS CIVIS E MILITARES DE QUALQUER POSTO OU
GRADUAÇÃO, QUE HAJAM SIDO PUNIDOS, INCLUSIVE
DISCIPLINARMENTE, COM DEMISSÃO E DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, QUE TIVERAM
MANDADOS INTERROMPIDOS OU ALGUM DIREITO LESADO, COM BASE EM QUAISQUER
OUTROS DIPLOMAS LEGAIS, TUDO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA.

SUGESTÃO:07286 DT REC:06/05/87
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
SUGERE SEJA ATRIBUÍDA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA AO CONGRESSO NACIONALPARA
CONCEDER ANISTIA.

SUGESTÃO:07541 DT REC:06/05/87
Autor:
FAUSTO FERNANDES (PMDB/PA)
Texto:
SUGERE ANISTIA AMPLA AOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES PUNIDOS PELOS MOTIVOS
QUE ESPECIFICA.

SUGESTÃO:07819 DT REC:06/05/87
Autor:
GERSON PERES (PDS/PA)
Texto:
SUGERE NORMAS SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA A PESSOAS PUNIDAS POR MOTIVOS
POLÍTICOS.

SUGESTÃO:08275 DT REC:06/05/87
Autor:
HOMERO SANTOS (PFL/MG)
Texto:
SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL
CONCEDER ANISTIA OU REMISSÕES NOS CASOS QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:08348 DT REC:06/05/87
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
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Texto:
SUGERE SEJA CONCEDIDA ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA A TODOS OS PUNIDOS
OU PROCESSADOS COM BASE NOS ATOS DE EXCEÇÃO, CONFORME DEFINE.
SUGESTÃO:08752 DT REC:06/05/87
Autor:
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF)
Texto:
SUGERE NORMAS QUE PROMOVAM NO PAÍS UMA ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA
AOS CIVIS E MILITARES PUNIDOS POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA.
SUGESTÃO:00888 DT REC:13/04/87
Autor:
ROBERTO FREIRE (PCB/PE)
Texto:
COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO SUGERE 'PREÂMBULO E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS' À
COMISSÃO DE
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE. SUGERE, PARA
AS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, SEJA CONCEDIDA ANISTIA A TODOS OS BRASILEIROS
QUE, POR MOTIVO POLÍTICO, TENHAM SIDO PUNIDOS, CABENDO AO
CONGRESSO NACIONAL, DENTRO DE 90 DIAS, DA DATA DA PROMULGAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO, REGULAMENTAR O DISPOSITIVO ACIMA.

SUGESTÃO:08884 DT REC:06/05/87
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
SUGERE NORMA SOBRE ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA.

SUGESTÃO:09836 DT REC:06/05/87
Autor:
JOFRAN FREJAT (PFL/DF)
Texto:
SUGERE QUE OS DISPOSITIVOS DA ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA
SEJAM MANTIDOS E AMPLIADOS AOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES PUNIDOS
NO PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO DE 1961 ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO.

SUGESTÃO:09886 DT REC:06/05/87
Autor:
JAIRO CARNEIRO (PFL/BA)
Texto:
SUGERE COMPETÊNCIA CUMULATIVA AO CONGRESSO NACIONAL PARA A INICIATIVA DE
LEI QUE CONCEDA ANISTIA.

SUGESTÃO:09971 DT REC:06/05/87
Autor:
MANOEL MOREIRA (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE CONCESSÃO DE ANISTIA AOS QUE PARTICIPARAM
DA CAMPANHA PELO MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO.
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2 – Audiências públicas
Consulte na 5ª reunião da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias – Ib,
as notas taquigráficas da Audiência Pública realizadas em 24/4/1987. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b

3 – Subcomissões temáticas
SUBCOMISSÃO
(IB)

DOS

FASE A –
Anteprojeto do
relator

DIREITOS POLÍTICOS,

DOS

DIREITOS COLETIVOS

E DAS

GARANTIAS.

Art. 46 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos que, no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 1º de fevereiro de 1987, foram
punidos, em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção disciplinar imposta
por ato administrativo.
§ 1º - A anistia de que trata esse artigo garante aos anistiados civis e militares,
desde que requerida até doze meses após a promulgação desta Constituição, a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e
gratificações atrasados, com seus valores corrigidos, a contar da data da punição,
promoções a cargos, postos, graduações ou funções, a que pudessem vir a ter
direito como se em atividade estivessem , computando-se o tempo de afastamento
como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2º - Os direitos estabelecidos nesse artigo ficam igualmente assegurados aos
abrangidos pelo Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 1961, que
não reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos considerados crimes
políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem como aos que tiveram ações
sustadas no Poder Judiciário pelo Decreto-Lei 864, de 12 de setembro de 1969.
§ 3º - São considerados preenchidas todas as exigências dos estatutos e demais
leis que regem a vida do servidor civil ou militar, da administração direta e indireta,
na presunção de que foram amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração,
promoções por antiguidade, merecimento ou escolha, vencimentos, salários,
vantagens e gratificações, e não prevalecerão quaisquer alegações de prescrição,
decadência ou renúncia de direito.
§ 4º - Ficam igualmente assegurados aos trabalhadores, dirigentes e
representantes sindicais, do setor privado, quando punidos ou demitidos por
motivação exclusivamente política, os benefícios estabelecidos nesse artigo.
Computar-se-á para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários, o período
entre a demissão imotivada e a aquisição de nova relação empregatícia.
§ 5º - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos anistiados a título
de ressarcimento dos atrasados, serão considerados apenas os valores auferidos,
isoladamente, em cada ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época, ficando a repartição pagadora responsável pelo recolhimento do
imposto retido na fonte em cada mês.
§ 6º - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará os
dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão política,
cabendo-lhe o direito de ação regressiva, que será imprescritível, contra o Estado
ou Município, e a estes contra pessoas físicas, sempre que se apurarem
responsabilidades por excessos cometidos.
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§ 7º - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos
por esse artigo, já falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias
da pensão especial correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou
graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário desta anistia.
§ 8º - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários.
FASE B – Emenda
ao anteprojeto do
relator

Total de emendas localizadas: 7.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento).
Art. 54 É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos que, no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 1º de fevereiro de 1987, foram
punidos, em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção disciplinar imposta
por ato administrativo.
§ 1º - A anistia de que trata esse artigo garante aos anistiados civis e
militares, desde que requerida até doze meses após a promulgação desta
Constituição, a reintegração ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos,
salários, vantagens e gratificações atrasados, com seus valores corrigidos, a contar
da data da punição, promoções a cargos, postos, graduações ou funções, em
ressarcimento de preterição, observada a perspectiva de carreira de cada um ao
maior grau hierárquico, computando-se o tempo de afastamento como de efetivo
serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2º - Os direitos estabelecidos nesse artigo ficam igualmente
assegurados aos abrangidos pelo Decreto Legislativo número 18, de 15 de
dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos
considerados crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem como
aos que tiveram processos em tramitação na área administrativa ou ações no Poder
Judiciário sustados pelo Decreto-lei nº 864, de 12 de setembro de 1969.

FASE C –
Anteprojeto da
subcomissão

§ 3º - São considerados preenchidas todas as exigências dos estatutos
e demais leis que regem a vida do servidor civil ou militar, da administração direta e
indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, no que respeita à
reintegração, promoções por antiguidade, merecimento, escolha, e em
ressarcimento de preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, e
não prevalecerão quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de
direito.
§ 4º - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos
neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes
sindicais, quando por motivos exclusivamente políticos, tenham sidos punidos,
demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais
em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. Computar-se-á
para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários, o período entre a demissão
imotivada e a aquisição da nova relação empregatícia.
§ 5º - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos
anistiados a título de ressarcimento dos atrasados, serão considerados apenas os
valores auferidos, isoladamente, em cada ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época, ficando a repartição pagadora responsável pelo
recolhimento do imposto retido na fonte em cada mês.
§ 6º - A União concederá pensão especial aos incapacitados e
indenizará os dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência da
repressão política, cabendo-lhe o direito de ação regressiva, que será
imprescritível, contra o Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas,
sempre que se apurarem responsabilidades por excessos cometidos.
§ 7º - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores
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abrangidos por esse artigo, já falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens
pecuniárias da pensão especial correspondente ao cargo, função, emprego, posto
ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário desta anistia,
inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8º - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à
aplicação da anistia de que trata o presente artigo, excetuadas as indenizações
pertinentes aos trabalhadores do setor privado.
Consulte na 16ª reunião da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos
Coletivos e das Garantias a votação da redação final do Anteprojeto.
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 9/7/1987, Supl., a partir
da p. 27. Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b

3 – Subcomissões Temáticas
SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS (VIIA).
Art. 23 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 1º de fevereiro de 1987, foram
punidos, em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção disciplinar imposta
por ato administrativo.
§ 1ºA anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis e militares, a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e
gratificações atrasados, a contar da data da punição e com seus valores corrigidos,
promoções e cargos, postos, graduações ou funções, a que teriam direito como se
tivessem permanecido em atividade, computando-se o tempo de afastamento como
de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.

FASE A Anteprojeto do
Relator

§ 2ºOs direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente assegurados aos
abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, e que não
reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos considerados crimes
políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem como aos que tiverem ações
sustados no Poder Judiciário pelo Decreto Lei 864, de 12 de setembro de 1969.
§ 3ºSão consideradas como satisfeitas todas as exigências dos estatutos e demais
leis que regem a vida do servidor civil ou militar, da administração direta e indireta,
na presunção de que foram amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração,
promoções por antiguidade, merecimento ou escolha, vencimento, salários,
vantagens e gratificações, e não prevalecerão quaisquer alegações de prescrição,
decadência ou renúncia de direito.
§ 4ºPara efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos anistiados a título de
ressarcimento dos atrasados, serão considerados apenas os valores auferidos
isoladamente, em cada ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época, ficando a repartição pagadora responsável pelo recolhimento do
imposto retido na fonte, em cada mês.
§ 5ºA União considera pensão especial às pessoas incapacitadas e indenizará os
dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência de repressão política.
§ 6ºOs dependentes dos servidores civis e militares abrangidos por esse artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo,
função, emprego, postos ou graduação que teria sido assegurado a cada
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beneficiário desta anistia.
§ 7ºCaberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da
anistia de que trata o presente artigo.
FASE B - Emenda
ao Anteprojeto do
Relator

Total de emendas localizadas: 8.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento)
Art. 26 É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período
compreendido entre 18 de setembro de 1946 a 1º de fevereiro de 1987, foram
punidos, em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção disciplinar imposta
por ato administrativo.
§ 1º - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis e
militares, a reintegração ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários,
vantagens e gratificações atrasados, a contar da data da punição e com seus
valores corrigidos, promoções e cargos, postos, graduações ou funções, a que
teriam direito como se tivessem permanecido em atividade, computando-se o
tempo de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2º - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente
assegurados aos abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de
1961, e que não reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos
considerados crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem como
aos que tiverem ações sustados no Poder Judiciário pelo Decreto-Lei 864, de 12 de
setembro de 1969.

FASE C Anteprojeto da
Subcomissão

§ 3º - São consideradas como satisfeitas todas as exigências dos
estatutos e demais leis que regem a vida do servidor civil ou militar, da
administração direta e indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas,
no que respeita à reintegração, promoções por antiguidade, merecimento ou
escolha, vencimento, salários, vantagens e gratificações, e não prevalecerão
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
§ 4º - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos
anistiados a título de ressarcimento dos atrasados, serão considerados apenas os
valores auferidos isoladamente, em cada ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época, ficando a repartição pagadora responsável pelo
recolhimento do imposto retido na fonte, em cada mês.
§ 5º - A União concederá pensão especial às pessoas incapacitadas e
indenizará os dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência de
repressão política.
§ 6º - Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos por
esse artigo já falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão
correspondente ao cargo, função, emprego, postos ou graduação que teria sido
assegurado a cada beneficiário desta anistia.
§ 7º - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à
aplicação da anistia de que trata o presente artigo.
Consulte na 24ª reunião da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e
Servidores Públicos a votação da redação final do Anteprojeto. Publicado no Diário
da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, Supl., a partir da p. 174.
Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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4 – Comissões Temáticas
COMISSÃO DA SOBERANIA
COMISSÃO I
FASE E - Emendas ao
Anteprojeto da
Subcomissão, na
Comissão

FASE F – Substitutivo do
relator

E DOS

DIREITOS

E

GARANTIAS

DO

HOMEM

E DA

MULHER –

Total de emendas localizadas: 7.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento).
Art. 49 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 1ºde fevereiro de 1987, foram
punidos, em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção disciplinar imposta
em virtude de ato administrativo.
§ 1º - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e
gratificações atrasados, com seus valores corrigidos, a contar da data da punição,
promoções a cargos, postos, graduações ou funções, observada a perspectiva de
carreira de cada um ao maior grau hierárquico, computando-se o tempo de
afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2º - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente assegurados aos
abrangidos pelo Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 1961, que
não reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos considerados crimes
políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem como aos que tiveram ações
no Poder Judiciário sustados pelo Decreto-lei nº 864, de 12 de setembro de 1969.
§ 3º - São consideradas preenchidas todas as exigências dos estatutos e demais
leis que regem a vida do servidor civil ou militar, da Administração Direta e Indireta,
na presunção de que foram amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração,
promoções por antiguidade, merecimento, escolha, e em ressarcimento de
preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, e não prevalecerão
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
§ 4º - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos
trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por
motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao
afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou
expedientes oficiais sigilosos. Computar-se-á para todos os efeitos legais, inclusive
previdenciários, o período entre a demissão imotivada e a aquisição da nova
relação empregatícia.
§ 5º - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos anistiados a título
de ressarcimento dos atrasados, serão considerados apenas os valores auferidos,
isoladamente, em cada ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época, ficando a repartição ou entidade privada responsável pelo
recolhimento do imposto retido na fonte em cada mês.
§ 6º - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará os
dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão
política, cabendo-lhe o direito de ação regressiva, que será imprescritível, contra o
Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas, sempre que se apurarem
responsabilidades por excessos cometidos.
§ 7º - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos
por esse artigo, já falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias
da pensão especial correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou
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graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário desta anistia, inclusive
as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8º - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da
anistia de que trata o presente artigo, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 38.
§ 9º - O disposto no parágrafo anterior não inclui as indenizações pertinentes aos
trabalhadores do setor privado.

FASE G - Emenda ao
Substitutivo

FASE H – Anteprojeto da
comissão

Total de emendas localizadas: 14.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento).
Art. 49 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 1ºde fevereiro de 1987, foram
punidos, em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção disciplinar imposta
em virtude de ato administrativo.
§ 1º - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e
gratificações atrasados, com seus valores corrigidos, a contar da data da punição,
promoções a cargos, postos, graduações ou funções, observada a perspectiva de
carreira de cada um ao maior grau hierárquico, computando-se o tempo de
afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2º - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente assegurados aos
abrangidos pelo Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 1961, que
não reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos considerados crimes
políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem como aos que tiveram ações
no Poder Judiciário sustados pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de setembro de 1969.
§ 3º - São consideradas preenchidas todas as exigências dos estatutos e demais
leis que regem a vida do servidor civil ou militar, da Administração Direta e Indireta,
na presunção de que foram amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração,
promoções por antiguidade, merecimento, escolha, e em ressarcimento de
preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, e não prevalecerão
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
§ 4º - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos
trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por
motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao
afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou
expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 5º - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos anistiados a título
de ressarcimento dos atrasados, serão considerados apenas os valores auferidos,
isoladamente, em cada ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época, ficando a repartição ou entidade privada responsável pelo
recolhimento do imposto retido na fonte em cada mês.
§ 6º - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará os
dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão
política, cabendo-lhe o direito de ação regressiva, que será imprescritível, contra o
Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas, sempre que se apurarem
responsabilidades por excessos cometidos.
§ 7º - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos
por este artigo, já falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias
da pensão especial correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou
graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário desta anistia, inclusive
as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8º - Para fins de aposentadoria, o cônjuge ou dependente dos cidadãos
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abrangidos por este artigo que viveram no exílio terá computado o período de vida
no exterior, como tempo de serviço. O beneficiado, seja do serviço público ou do
setor privado, apresentará para este efeito na repartição federal competente
documentos comprobatórios de residência no estrangeiro.
§ 9º - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da
anistia de que trata o presente artigo, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 38.
§ 10 - O disposto no parágrafo anterior não inclui as indenizações pertinentes aos
trabalhadores do setor privado.
§ 11 - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais,
no exercício de mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos
Institutos de Pensões das Casas Legislativas a que pertenciam ou junto aos
Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam mandatos executivos, o período
compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e cassação do
mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a lei 6683 extinguiu os
efeitos da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
Consulte na 13ª Reunião da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher a votação do Substitutivo do relator. Publicado no Diário da

Assembleia Nacional Constituinte de 2/7/1987, Supl., a partir da p. 2.
Disponível em:
http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dosdireitos-e-garantias

4 – Comissões Temáticas
COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – COMISSÃO VII
FASE E - Emendas ao
Anteprojeto da
Subcomissão, na
Comissão

FASE F - Substitutivo do
Relator

FASE G - Emenda ao
Substitutivo

Total de emendas localizadas: 5.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento).

Art. 26 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período
compreendido entre 18 de setembro de 1946 e 1º de fevereiro de 1987, foram
atingidos, em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos
institucionais, complementares ou administrativos, assegurada a reintegração com
todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se
satisfeitas todas as exigências legais e estatutárias da carreira civil ou militar, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de
direito.
Total de emendas localizadas: 5.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento).
Art. 31. É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de
18 de setembro de 1946, até a data da promulgação desta Constituição, foram
atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais, complementares ou administrativos, e aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
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FASE H - Anteprojeto da
Comissão

como os atingidos pelo Decreto nº 864, de 12 de setembro de 1969, assegurada a
reintegração com todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo exercício,
presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e estatutárias da carreira civil
ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direito.
Consulte na 9ª Reunião da Comissão da Ordem Social a votação do Substitutivo
do relator. Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 5/8/1987,
Supl., a partir da p. 120. Disponível em:
http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7

5 – Comissão de Sistematização

FASE I –
Anteprojeto de
Constituição

FASES J e K –
Emendas de mérito
(CS) e de
adequação ao
anteprojeto

FASE L – Projeto
de Constituição

Art. 482. É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de
18 de setembro de 1946, até a data da promulgação desta Constituição, foram
atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais, complementares ou administrativos, e aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
como os atingidos pelo Decreto nº 864, de 12 de setembro de 1969, assegurada a
reintegração com todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo exercício,
presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e estatutárias da carreira civil
ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direito.

Total de emendas localizadas: 7.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste
documento).

Art. 475. É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período
de 18 de setembro de 1946, até a data da promulgação desta Constituição,
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais, complementares ou administrativos, e aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
como os atingidos pelo Decreto nº 864, de 12 de setembro de 1969, assegurada a
reintegração com todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo exercício,
presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e estatutárias da carreira civil
ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direito.
Parágrafo único - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos atos
institucionais, no exercício de mandatos eletivos, contarão, para efeito de
pensão, junto aos institutos de pensões das Casas Legislativas a que
pertenciam ou junto aos institutos de pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data de suspensão de
direitos políticos e cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em
que a Lei nº 6683 extinguiu os efeitos da inelegibilidade provocada pelos atos
institucionais.
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FASE M –
Emendas (1P) de
Plenário e
populares

Total de emendas localizadas: 44.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento).
TÍTULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

FASE N – Primeiro
substitutivo do
relator

Art. 1º É concedida anistia a todos que, no período de 18 de setembro de 1946
até a data da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência
de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares e aos que foram abrangidos pelo Decreto-Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto-lei nº 864, de 12 de
setembro de 1969, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo,
emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço
ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e
regulamentos vigentes e respeitadas as características e peculiaridades
próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares, observados os
respectivos regimes jurídicos.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos
financeiros a partir da promulgação da presente Constituição, vedada a
remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.

FASE O – Emendas
(ES) ao primeiro
substitutivo do
relator

FASE P – Segundo
substitutivo do
relator

Total de emendas localizadas: 38.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento).
TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 6º É concedida anistia a todos que, no período de 18 de setembro de 1946
até a data da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência
de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares e aos que foram abrangidos pelo Decreto-Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto-lei nº 864, de 12 de
setembro de 1969, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo,
emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço
ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e
regulamentos vigentes e respeitadas as características e peculiaridades
próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares, observados os
respectivos regimes jurídicos.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos
financeiros a partir da promulgação da presente Constituição, vedada a
remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
Destaques apresentados nº 167/87 (referente à emenda 32979); nº 4961/87
(referente à emenda 22950); nº 566/87 (referente à emenda 29461); nº 3967/87
(referente à emenda 32920) e nº 2202/87 (referente à emenda 13911 da FASE M).
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de
27/01/1988, a partir da p. 2296.
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6 – Plenário

FASE R - Ato das
Disposições
Transitórias

Art. 5º. É concedida anistia a todos que, no período de 18 de setembro de 1946 até
a data da promulgação da Constituição, foram a- tingidos, em decorrência de
motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, e aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, bem como aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de
setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego,
posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e
regulamentos vigentes e respeitadas as características e peculiaridades próprias
das carreiras dos servidores públicos civis e mi- litares, observados os respectivos
regimes jurídicos.
§ 1º O disposto no "caput" deste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir
da promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em
caráter retroativo.
§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores
do setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos
exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao
afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou
expedientes oficiais sigilosos.
§ 3º Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus
direitos políticos suspensos no período de 15 de julho de 1969 a 31 de dezembro
de 1969, por ato do então Presidente da República, poderão requerer ao Supremo
Tribunal Federal o reconhecimento de todos os direitos e vantagens interrompidos
pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido estes eivados de vício
grave.
§ 4º O Supremo Tribunal Federal proferirá sua decisão no prazo de cento e vinte
dias, a contar do pedido do interessado.
§ 5º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade
profissional específica, em decorrência das Porta- rias Reservadas do Ministério da
Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5, será
concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa
do Congresso Nacional e a vigorar dentro do prazo de doze meses, a contar da
promulgação da Constituição.
§ 6º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente
mandato eletivo de Vereador, ser-lhes-ão computa- dos, para efeito de
aposentadoria no serviço público e previdência social, os respectivos períodos.
§ 7º Aplica-se o disposto no artigo 6º, § 3º, da Constituição a todos os atos que se
tornaram insuscetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, a partir de 1º de abril
de 1964.
Total de emendas localizadas: 20.
(Consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.)

FASE S – Emendas
de Plenário (2P)

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02045, art. 4º.
Requerimentos para votação de fusões de emendas e destaques apresentados.
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 15/06/1988, a partir da p.

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.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 23

11275 e Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 16/06/1988, a partir da p.
11321.
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 9º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a
data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro
de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes e
respeitadas as características e peculiaridades próprias das carreiras dos
servidores públicos civis e militares, observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da
promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em
caráter retroativo.

FASE T - Projeto B
(fim 1º, início 2º
turno)

§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores
do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos
exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao
afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou
expedientes oficiais sigilosos.
§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade
profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da
Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5, será
concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa
do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses, a contar da
promulgação da Constituição.
§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente
mandato eletivo de vereador, ser-lhes-ão computados, para efeito de aposentadoria
no serviço público e previdência social, os respectivos períodos.
§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos
civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações,
empresas públicas ou empresas mistas com controle estatal, exceto nos Ministérios
militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais
interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em
decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos
exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir
de 1979, observado o disposto no § 1º.

FASE U – Emendas
ao Projeto B (2T)

Total de emendas localizadas: 3.
(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento).
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

FASE V – Projeto C
(fim 2º turno)

Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a
data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro
de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
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prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes,
respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores
públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da
promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em
caráter retroativo.
§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores
do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos
exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao
afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou
expedientes oficiais sigilosos.
§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade
profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da
Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5 será concedida
reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do
Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses, a contar da
promulgação da Constituição.
§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente
mandato eletivo de vereador, ser-lhes-ão computados, para efeito de aposentadoria
no serviço público e previdência social, os respectivos períodos.
§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos
civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações,
empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios
militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais
interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em
decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos
exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir
de 1979, observado o disposto no § 1º.

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).
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

FASE X – Projeto D
– redação final

Art. 8º É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a
data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro
de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes,
respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores
públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da
promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em
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caráter retroativo.
§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores
do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos
exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao
afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas
ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade
profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da
Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5 será
concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de
iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a
contar da promulgação da Constituição.
§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente
mandato eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no
serviço público e previdência social, os respectivos períodos.
§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos
civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações,
empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios
militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais
interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em
decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos
exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a
partir de 1979, observado o disposto no § 1º.
Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para a
redação do § 4º.
Consulte o quadro comparativo das propostas de redação, folha 185.

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3
___________________________________________________________________

FASE B
SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS,
SUBCOMISSÃO IB

DOS

DIREITOS COLETIVOS

E DAS

GARANTIAS.

EMENDA:00016 PREJUDICADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
CRISTINA TAVARES (PMDB/PE)

3

As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.
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Texto:
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Anistia
Do Substitutivo.
Cancelar:
"Artigo único. ..............................
entre 2 de setembro de 1961 a 1o. de
fevereiro de 1987, foram punidos, em decorrência
da motivação política, por qualquer diploma legal,
atos de exceção, atos institucionais, atos
complementares ou sanção disciplinar imposta por
ato administrativo."
Acrescentar:
"Artigo único. ..............................
entre a data da promulgação da Constituição
de 1934, que concedeu anistia no seu artigo 19 das
Disposições Transitórias, e a data da promulgação
desta Constituição, foram punidos, em decorrência
de motivação política, por qualquer diploma legal,
sanção disciplinar imposta por ato administrativo,
atos de exceção, atos institucionais e atos
complementares."
Justificativa
Em se tratando de anistia ampla, geral e irrestrita, ao pretender-se, como se pretende, aumentar o
período de abrangência para a concessão de anistia, esse período deve ser compreendido entre a
data da promulgação da presente Constituição e a da última que concedeu anistia, que foi a
Constituição de 1934. Neste interregno não houve concessão de anistia em texto constitucional.
Houve, sim, leis, decretos-leis, decreto legislativo, e emenda constitucional que não foram
devidamente cumpridos, cabendo a esta CONSTITUINTE reparar em definitivo a injustiça praticada
contra inúmeros cidadãos brasileiros neste longo período da história do nosso País.
Parecer:
Prejudicada, pois os delitos políticos ocorridos no período abrangido pela sugestão da Emenda já
foram contemplados na redação do parágrafo 2o. do artigo 46, da proposta do Relator
EMENDA:00017 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
CRISTINA TAVARES (PMDB/PE)
Texto:
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Anistia
Do Substitutivo.
Cancelar.
"§ 2o. ......................................
bem como aos que tiveram ações sustadas no Poder
Judiciário pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de setembro de 1969."
Acrescentar
§ 2o. ......................................
bem como aos que tiveram processos em tramitação
na área administrativa ou ações no Poder
Judiciário sustados pelo Decreto-lei no. 864, de
12 de setembro de 1969."
Justificativa
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Trata-se de incluir no parágrafo, além dos que já haviam recorrido à instância judicial, com ações
ainda não definitivamente julgadas, os demais anistiados pelo Decreto-legislativo nº 18/61 cujos
requerimentos estavam em curso na área administrativa e ainda não despachados.
Parecer:
Acolhida integralmente a sugestão no parágrafo 2o. do artigo 46.
EMENDA:00043 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
JOÃO PAULO (PT/MG)
Texto:
Acrescente-se ao texto constitucional,
referente à anistia, o seguinte:
"São declarados nulos os atos punitivos que
demitiram, aposentaram e expulsaram os servidores
civis e militares por motivos políticos."
Justificativa
O cimento que se apoia a sociedade econômica e o Estado de Direito identificado pelo respeito a
uma límpida interpretação da lei. Ao intérprete, não cabe simplesmente aceitar ou rejeitar a norma
jurídica, a ela cabe vesti-la com roupagem histórica e política para que as decisões administrativas ou
judiciais reflitam as mudanças em curso no social. O Direito, síntese de cultura deve ser posto,
sempre, a serviço do novo, para isso, trata a norma tendo em vista sua ontologia monista que
consiste em ter como ingrediente imanente a história humana. Tratamento que se estampa de forma
magistral no parecer que a seguir se desenvolve. AmaIgam-se, dentro de uma técnica peculiar aos
íntimos da ciência do direito - Direito Constitucional, Direito Processual Penal, Direito Processual
Civil, Direito Penal, Direito Civil - tratados, sem a emoção própria do momento de comoção social,
mas, tendo presente a Constituição, as Leis e os princípios gerais do Direito."(Parecer da
Procuradoria do RSS que anulou os atos)".
Visto que não foi dada a oportunidade de defesa, se a administração pública se opôs a anistia, não
concedendo os benefícios, poderá o prejudicado reivindicar seus direitos junto ao Poder Judiciário.
Fica a certeza de que a declaração da nulidade é uma valiosa contribuição para apagar as sequelas
do arbítrio e fortalecer a nascente democracia brasileira.
Parecer:
Parcialmente acolhida a sugestão da Emenda. Os atos punitivos estão colocados de forma explícita
na proposta do Relatos, no "caput" do artigo 46.
EMENDA:00080 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
PAULO RAMOS (PMDB/RJ)
Texto:
Seja dada aos Parágrafos 1o., 3o. e 8o., a seguinte redação:
§ 1o. A Anistia de que trata esse artigo
garante aos anistiados Civis e Militares, desde
que requerida até doze meses após a promulgação
desta constituição, a reintegração ao serviço
ativo, recebimento dos vencimentos, salários,
vantagens e gratificações atrasadas, com seus
valores corrigidos, a contar da data de punição,
promoções a cargos, postos, graduações ou funções,
a que tem direito em equiparação aos que
permaneceram em atividade até o último posto de
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carreira, computando-se o tempo de afastamento
como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 3o. - são considerados preenchidas todas as
exigências dos estatutos e demais leis que regem a
vida do Servidor Civil ou Militar, da
administração Direta ou Indireta, na presunção de
que amplamente satisfeitas, no que respeita à
reintegração, promoções por antiguidade,
merecimento ou escolha, vencimentos, salários,
vantagens e sacrificações, não prevalecerão
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direito, nem outras exigências,
requisitos ou cursos.
§ 7o. - Os Dependentes de Servidores Civis e
Militares e trabalhadores abrangidos por esse
artigo, já falecidos, ou desaparecidos, farão jus
as vantagens pecuniárias da pensão especial
correspondente ao cargo, função, emprego, posto de
graduação que teriam sido asseguradas a cada
beneficiário dessa anistia, inclusive as
diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8o. - Caberá à União Prover os Recursos
Financeiros Necessários à Aplicação da Anistia de
que trata o presente artigo, excetuadas as
indenizações pertinentes aos trabalhadores do
setor privado, assegurando, inclusive, o direito à
participação no PIS, PASEP e Fundo de Garantia.
Justificativa
O restabelecimento dos direitos aos anistiados e seus dependentes deve alcançar a mesma situação
a que chegaram aqueles que, inclusive por cumplicidade, apoiaram a ditadura militar.
Parecer:
Acolhida a parte que sugere a ampliação dos direitos aos dependentes dos anistiados já falecidos,
no que respeita aos proventos atrasados.
As demais sugestões que já estão contempladas nos parágrafos 1o. e 3o., do artigo 46, da proposta
do Relator.
EMENDA:00081 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB)
Texto:
Dê-se ao § 1o. do artigo único sobre a
Anistia no Capítulo das Disposições Transitórias,
a seguinte redação:
§ 1o. promoções a cargos, postos, graduações
ou funções, em ressarcimento de preterição com
equiparação aos que permaneceram em atividade até
a mais alta posição atingida na carreira,
computando-se o período de afastamento como tempo
de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
Justificativa
A expressão "promoções a cargos, postos, graduações ou funções, a que pudessem vir a ter direito
como se em atividade estivessem" dá lugar a uma interpretação dúbia, possibilitando o seu não
cumprimento. Em seu lugar proponho diretamente "com equiparação aos que permaneceram em
atividade até a mais alta posição atingida na carreira".
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Parecer:
Acolhida a parte que sugere promoções "em ressarcimento de pretensão", no parágrafo 1o., do
artigo 46.
Quanto à expressão "com equiparação aos que permaneceram em atividade até a mais alta posição
atingida na carreira", fica prejudicada, pois optamos por outra redação, no parágrafo 1o. do artigo 46,
da proposta do Relator.
EMENDA:00126 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Ao anteprojeto da subcomissão dos direitos
políticos, dos direitos coletivos e garantias, dêse ao artigo único das Disposições Transitórias,
referente à Anistia, a seguinte redação:
"Artigo único. É concedida anistia ampla,
geral e irrestrita a todos que, no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 15 da
agosto 1979, forma punidos em decorrência de
motivação política, por atos de exceção, atos
institucionais ou atos complementares.
Justificativa
Inicialmente, pelo alcance proposto, pois, por força da Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro
de 1978, os atos institucionais e complementares foram revogados. Em decorrência, a partir dessa
data, não poderiam ter ocorrido atos que determinassem reparo, através da anistia.
A anistia no âmbito disciplinar contraria as mais remotas das tradições militares que é a da disciplina,
espinha dorsal de toda a carreira militar. O aspecto disciplina é regulado em leis e regulamentos que
regem a vida dessa parcela de nossa sociedade.
Os fatos que levaram a punição administrativa foram decorrentes da inobservância dessas leis e
regulamentos, com sérias consequências para a disciplina e quebra da hierarquia que, certamente,
levariam ao caos as instituições.
Os reparos a serem feitos, o foram, quando, em 1979 aqueles que se envolveram, nos idos da
década de 60, em fatos políticos.
Parecer:
Rejeitada, pois os diplomas legais que puniram os delitos políticos não são apenas os enunciados
pela Emenda.
EMENDA:00159 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
ULDURICO PINTO (PMDB/BA)
Texto:
Substitua-se o parágrafo 4o. do Artigo Único
sobre Anistia pelo seguinte:
"Parágrafo 4o. Ficam igualmente assegurados
os benefícios estabelecidos neste artigo aos
trabalhadores, dirigentes e representantes
sindicais, do setor privado, quando, punidos por
motivo exclusivamente político, tenham sido
demitidos ou compelidos ao afastamento das
atividades remuneradas que exerciam. Computar-se-á
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para todos os efeitos legais, inclusive
previdenciários, o período entre a demissão
imotivada e a aquisição da nova relação empregatícia."
Justificativa
A proposta de emenda pretende incluir aqueles trabalhadores que frequentemente presos foram
compelidos pelo empregador a demitirem-se de seus empregos para cessar a coação a que
estiveram submetidos. É lógico que tais vítimas da repressão não ficariam incluídos nos benefícios da
Anistia sem o esclarecimento contido na presente emenda.
Parecer:
Plenamente justificada o preocupação do ilustre Constituinte Uldorico Pinto uma vez que aqueles
que foram compelidos a deixar seus empregos por razões políticas, e até proibidos de
trabalhar (como no caso dos aeronautas e aeroviários) tem que ter sua situação profissional
amparada pela plena abrangência do Projeto da Anistia.
Como os demais aspectos já foram incluídos no Anteprojeto, opino pelo acolhimento parcial.

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS VIIA
EMENDA:00049 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB)
Texto:
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Anistia
Supressiva
"§ 1o. (...) a que teriam direito como se
estivessem permanecido em atividade (...)"
Substitutiva
§ 1o. (...) a que tem direito, em equiparação
aos que permaneceram em atividade até o final de
carreira (...)
Aditiva
§ 3o. (...) alegações de exigências,
requisitos, cursos, prescrição. (...)
§ 6o. (...) Pensão especial correspondente.
§ 7o. (...) assegurando, inclusive, o direito
à participação no PIS PASEP/FGTS."
Justificativa
Sensíveis ao reclamo de milhares de servidores militares que tinham assegurado o direito à
promoção imediata ao passarem para a inatividade, inclusive os que serviram em zona de guerra,
cabe-nos no desempenho do mandato popular, restabelecer a esses servidores direitos
anteriormente consagrados na lei 2370 de 09 de dezembro de 1954 e leis especiais nºs 288, de 08 de
junho de 1948, 616, de 02 de fevereiro de 1949, 1156, de 12 de julho de 1959 e 1267, de 09 de
dezembro de 1950, cuja revogação causou-lhes grave injustiça.
Com a lei nº 4902 de 16 de dezembro de 1965, numa época de anormalidade democrática, esses
direitos foram revogados, prejudicando milhares de servidores militares que tinha por certo e de
direito a referida promoção.
Com a emenda constitucional nº 26 de 27 de novembro de 1985, fez-se justiça aos militares
anistiados; propomos que esta mesma justiça se faça ao demais servidores militares que na época
tinham por certo esse direito.
Parecer:
A Emenda propõe, inicialmente, a alteração do tempo verbal em que está vasado o texto do § 1o.
do artigo. Ao invés de "teriam direito" e "estivessem", para "tem direito". Quer, também, incluir no §
3o. a exclusão de outros tipos de exigências para a fruição dos direitos ali assegurados; a palavra
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"especial" após "pensão" no § 6o. e a garantia de filiação ao PIS/PASEP. Não nos parece adequada
a alteração proposta. O direito está sendo assegurado agora, ou melhor, da data da promulgação da
Constituição para a frente. Portanto o tempo presente é impróprio. Consideramos, também, que a
exclusão de outras exigências é desnecessária, dado o sentido amplo do preceito. O mesmo se dá
com o acréscimo da palavra "especial" após "pensão" no § 7o. Aqui a pensão cogitada é a genérica,
a que todos teriam direito se não tivessem sido alcançados pela lei de exceção. Quanto ao
PIS/PASEP é impertinente a medida pois, além de ser condição estranha ao texto, não convém
figurar na Constituição siglas de programas que podem ser extintos ou alterados pela lei ordinária.
Pela rejeição da Emenda.
EMENDA:00140 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL)
Texto:
Disposições Transitórias
Anistia
Cancelar
"§ 1o. ......................................
promoções a cargos, postos, graduações ou
funções, a que teriam direito como se tivessem
permanecido em atividade, computando-se o tempo de
afastamento como de efetivo serviço para todos os
efeitos legais."
Acrescentar
"§ 1o. ......................................
promoções a cargos, postos, graduações ou
funções, em ressarcimento de preterição, com
equiparação aos que permaneceram em atividade até
a mais alta posição atingida na carreira,
computando-se o período de afastamento como tempo
de efetivo serviço, para todos os efeitos legais."
Justificativa
A expressão "promoções a cargos, postos, graduações ou funções, a que teriam direito como se
tivessem permanecido em atividade" dá lugar a uma interpretação condicional, possibilitando o seu
não cumprimento. Em seu lugar proponho "com equiparação aos que permaneceram em atividade
até a mais alta posição na carreira"
Parecer:
A redação do parágrafo 1o. do primeiro artigo das Disposições Transitórias, do anteprojeto,
realmente cria ambiguidade, porque, principalmente quando se pensa em promoções, que podem ser
por merecimento ou antiguidade, a expressão "a que teriam direito como se tivessem permanecido
em atividade", dá margem a um impasse. Tornar-se-ia difícil apurar qual o direito que o anistiado teria
e isso propiciaria interpretações prejudiciais a ele.
Nesse caso, a ideia contida na Emenda aperfeiçoa o anteprojeto. Mas a redação proposta ainda não
é a melhor. Somos pelo aproveitamento parcial, com a seguinte redação: "promoções a cargos,
postos, graduações ou funções, com equiparação aos ocupantes dos mais altos níveis da carreira do
anistiado entre os que permaneceram em atividade...etc".
Opinamos por que a Emenda seja aprovada parcialmente.
EMENDA:00154 PREJUDICADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
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Autor:
ÁTILA LIRA (PFL/PI)
Texto:
Disposições Transitórias - (Anistia)
Altera o prazo da concessão de anistia
"Art. É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos que, no período compreendido
entre 2 de setembro de 1961 até a promulgação
desta Constituição, foram punidos, em decorrência
de motivação política, por qualquer diploma legal,
atos de exceção, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta por ato administrativo.
Justificativa
A legislação que permite alguns atos repressivos com relação ao funcionário público e servidores de
empresas pertencentes ao Poder Público, ainda vigora na atualidade. Os movimentos sociais
reivindicatórios de trabalhadores têm sido atingidos por atos de demissão originados no setor público,
nos níveis federal, estadual e municipal.
A Constituinte inovará na parte relativa ao direito de greve e sindicalização, fruto do anseio dos
tempos da democracia.
Portanto, não é justo que nós Constituintes, permitamos que na época da democratização,
funcionários e trabalhadores de empresas governamentais sejam privados da luta por seus direitos e
sobretudo do seu emprego.
Parecer:
A pretensão do proponente encontra-se plenamente atendida no texto do nosso anteprojeto que
trata das disposições transitórias.
Diante disso, fica a presente emenda prejudicada.
EMENDA:00192 NÃO INFORMADO
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL)
Texto:
Disposições Transitórias
"Art. É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 e 1o. de fevereiro de
1987, foram punidos, em decorrência de motivação
política ou correlata, por qualquer diploma legal,
atos de exceção, atos institucionais, atos
complementares ou sanção disciplinar imposta por
ato administrativo."
Justificativa
A alteração proposta visa ampliar o alcance da anistia sugerida no projeto original, de autoria do
nobre relator da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, a fim de
também conceder esse benefício a ilustres brasileiros que, de maneira corajosa, empreenderam
grandes lutas em defesa da soberania de nosso País, a exemplo da gloriosa campanha "O Petróleo é
Nosso" que resultou na criação da Petrobrás.
Neste momento de grandes dificuldades com que se defronta o Brasil, somente com o engajamento
de todos, propiciado através de uma anistia ampla e irrestrita que alcance inclusive todos os punidos
durante a vigência da Constituição de 1946, se conseguirá assegurar um futuro de fato promissor
para toda esta grande nação brasileira.

EMENDA:00238 REJEITADA
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Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
OSVALDO BENDER (PDS/RS)
Texto:
Emenda Supressiva:
Suprimam-se das disposições transitórias do
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e dos Servidores Públicos o art. e
seus parágrafos (1o. a 6o.), referente a anistia.
Justificativa
Objetiva-se nos dispositivos legais em causa a concessão de nova anistia. Os termos da proposição,
em face do seu amplo alcance, merecem reflexão.
No art. 1º, cuida-se de conceder anistia a todos os que foram punidos, em decorrência de motivação
política, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 a 1º de fevereiro de 1987.
Verifica-se, desde logo, que a abrangência, no tempo, é maior do que a da anistia concedida pela Lei
nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, que apenas considerou o lapso de tempo até 15 de agosto de
1979.
Ora, por força da Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, os Atos Institucionais e
Complementares foram revogados pelo que, a partir daquela data, não mais poderia ter ocorrido
sanção revolucionária ensejadora de reparo através de norma anistiante.
Dir-se-ia, contudo, que a inovação não residiria propriamente no fator temporal, mas na circunstância
de que se cogita de anistiar aqueles que sofreram sanção disciplinar, imposta por ato administrativo,
em razão de motivação política.
A anistia no âmbito disciplinar, admitida pela doutrina desde que a lei expressamente a consigne, é
medida que efetivamente não se concilia com a nossa melhor tradição. O inconveniente é manifesto,
eis que os fins da sanção disciplinar ficam seriamente abalados, comprometendo-se a própria
hierarquia.
A aplicação de anistia, por exemplo, a militares que, submetidos a Conselho de Justificação ou
Conselho de Disciplina, foram transferidos à inatividade ou mesmo perderam o posto e a patente, ou
a graduação, é de todo desaconselhável, quer por ferir a nossa melhor tradição em matéria de
anistia, quer em virtude de colocar em situação delicada a própria disciplina castrense, espinha dorsal
de toda a estrutura da carreira das armas.
No § 1º, cuida-se de reintegração dos servidores civis e militares anistiados, com os consectários daí
decorrentes, tais como percepção de vencimentos e vantagens e concessão de promoções, com
eficácia retroativa à data do ato punitivo.
A reintegração decorrente de anistia, por importar no retorno do punido ao serviço ativo deve ser
encarada com as necessárias cautelas, exigindo-se, sempre, que haja expressa manifestação da
Administração e, sobretudo, verificando-se, prudentemente, se a medida atende aos critérios de
conveniência e oportunidade, o que não ocorre com a redação proposta.
Demais, o pagamento de atrasados, no caso, importaria em onerar grandemente o erário,
acarretando considerável sangria nos cofres públicos em época tão difícil como a em que vivemos,
circunstância que só por si desaconselha acolhida ao que se propõe.
No § 2º não há alusão ao disposto no § 1º, mas ao corpo do artigo, pelo que poder-se-ia entender
que cuida somente de anistia e não propriamente dos efeitos de ordem patrimonial a que alude o §
1º.
Mas não é bem assim, pois a anistia do caput do artigo garante os benefícios previstos no § 1º,
consoante a redação deste. Desse modo, aqueles favores legais, previstos no § 1º, também seriam
deferidos aos abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, que não
reverteram ao serviço ativo ou que tiveram, segundo ali se diz, ações judiciais sustadas pelo DecretoLei nº 864, de 12 de setembro de 1969. É de evidência palmar que, se por tal ou qual razão, a
situação do destinatário da anistia de 1961 não atendia aos requisitos então exigidos para a
concessão do benefício, a hipótese era, em verdade, de falta de pressupostos para obtenção do
citado favor legal. Pretende-se, agora reviver fatos já bem distanciados no tempo, isto é, ocorridos a
partir de 16 de julho de 1934 e que teriam sido abrangidos pela anistia do Decreto-legislativo nº 18,
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de 1961, o que só por si torna difícil, senão impossível, a concessão, nesses casos, de reintegração,
promoções e pagamentos de atrasados.
O § 3º contém disposição que também não deve prosperar, pois que, para conceder reintegração e
promoção, esta inclusive por escolha vale dizer, promoção que se refere ao acesso ao generalato,
além de vencimentos e vantagens, o legislador se esteia em mera presunção segundo a qual
considera, como satisfeitas, todas as exigências da que legislação que rege a situação funcional dos
servidores civis e militares.
No § 4º, consigna-se regra que fere toda a sistemática da arrecadação de tributos, pois determina a
tributação - e aí se refere especificamente ao imposto de renda - deve incidir sobre parcelas
isoladamente consideradas, e não sobre o montante dessas parcelas, com a aplicação das tabelas e
alíquotas vigorantes na data em que o pagamento das parcelas deveria ter sido feito se punição
revolucionária não tivesse ocorrido.
A proposição, pelo seu absurdo, dispensa maiores comentários.
O § 5º apresenta redação de pouca clareza, pois ela fala que a União "considera pensão especial às
pessoas incapacitadas" e que "indenizará os dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em
decorrência de repressão política". O que se pretende, aí, é conceder pensão especial aos que se
incapacitaram em decorrência de repressão política o e indenização aos dependentes dos que, pelo
mesmo motivo, faleceram ou desapareceram.
A dificuldade de cumprimento do preceito é manifesta, pois que constituiria exigência elementar,
verdadeira conditio sine qua, a comprovação de relação de causa e feito entre a incapacidade, o
falecimento e desaparecimento e a alegada repressão, fato que, pela sua notória dificuldade,
somente poderia ser alcançado em procedimento regular na via judicial e mediante o preenchimento
dos requisitos legais autorizadores de propositura de ação civil de cunho indenizatório.
O § 6º contém, também, estipulação que deve ser repelida, pois ali se pretende amparar os
dependentes dos servidores civis e militares anistiados, concedendo·-lhes pensão correspondente ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que o anistiado, já falecido, possuía ao ser atingido pela
medida revolucionária. Torna-se despiciendo dizer da desnecessidade do preceito, uma vez que o
Regulamento da Lei da Anistia, objeto do Decreto nº 84.143, de 31 de novembro de 1979, em
diversos artigos, cuida do amparo aos dependentes dos anistiados na conformidade da Lei nº 6.683,
de 28 de agosto de 1979.
Parecer:
A emenda propõe a eliminação de todos os dispositivos relativos à anistia, a saber: o caput do
artigo e seus §§ 1o a 6o. Em consequência, perde o sentido o § 7o. E isso significaria a remoção total
das disposições contidas no Anteprojeto. A emenda é, pois, supressiva.
Na preliminar, a aceitação da emenda atentaria contra o princípio democrático da livre manifestação
das partes institucional ou pessoalmente interessadas, eis que o texto que consta do Anteprojeto é
resultado do exame circunstanciado de várias sugestões de normas. Em suma não se pode suprimir
em virtude da manifestação de um só signatário um texto que se reflete a de vários.
Pela rejeição.
EMENDA:00255 NÃO INFORMADO
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
MENDES BOTELHO (PTB/SP)
Texto:
No item referente às "Disposições
Transitórias", dê-se, onde couber, a seguinte redação:
"Art. É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 16 de julho de 1934 e 1o. de fevereiro de
1987, foram punidos, em decorrência de motivação
política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares
ou sanção disciplinar imposta por ato administrativo."
Justificativa
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Anistiar é conciliar. É restabelecer a harmonia entre Estado e Nação, pressuposto indispensável à
construção de uma ordem estável e democrática, meta suprema da Assembleia Constituinte.
Com esse entendimento é que apresentamos a presente emenda.
Nosso propósito é colocar um ponto final na questão da Anistia, tornando-a realmente ampla, geral e
irrestrita.
O dispositivo constante no anteprojeto só atinge os punidos de 1961 para cá, deixando de fora vários
brasileiros igualmente punidos por motivação política e ainda não integralmente contemplados por
anistias anteriores, como os que participaram do histórico movimento marcado pela campanha do
"Petróleo é nosso", em 1952.
A Constituição que estamos elaborando será um marco histórico para toda a Nação brasileira. Com
ela, estaremos inaugurando uma nova vida, um novo relacionamento entre o Estado e a sociedade.
Por isso, é o momento adequado para colocarmos um ponto final em questões como a Anistia,
restabelecendo por completo a paz e a harmonia entre a sociedade e o Estado.
Parecer:
Visa a emenda a ampliar o período abrangido pela anistia disposta nas Disposições Transitórias do
Anteprojeto até 16 de julho de 1934.
Consideramos que os casos de punidos no período adicionado encontram-se contemplados no
parágrafo segundo do primeiro artigo das Disposições Transitórias.
Em consequência opinamos pela prejudicialidade da emenda.
EMENDA:00273 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
PAULO RAMOS (PMDB/RJ)
Texto:
Seja dada aos parágrafos 1o., 6o. e 7o. do
artigo, a seguinte redação:
"§ 1o. A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares, a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações
atrasados, a contar da data da punição com seus
valores corrigidos, promoções e cargos, postos,
graduações ou funções, a que tem direito em
equiparação aos que permaneceram em atividade até
o último da carreira, computando-se o tempo de afastamento.
§ 3o. São consideradas como satisfeitas todas
as exigências dos estatutos e demais leis que
regem a vida do servidor civil ou militar, da
administração direta ou indireta, na presunção de
que foram amplamente satisfeitas, no que respeita
à reintegração, promoções por antiguidade,
merecimento ou escolha, vencimento, salários,
vantagens e gratificações, e não prevalecerão
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direito ou outras exigências,
requisitos e cursos
§ 6o. Os dependentes dos servidores civis e
militares abrangidos por esse artigo já falecidos
farão jus às vantagens pecuniárias da pensão
especial correspondente ao cargo, função, emprego,
postos ou graduação que teria sido assegurado a
cada beneficiário desta anistia, inclusive as
diferenças atrasadas até a data do falecimento.
§ 7o. Caberá à união prover os recursos
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financeiros necessários à aplicação da anistia de
que trata o presente artigo, assegurando,
inclusive, o direito à participação no PIS, PASEP
e Fundo de Garantia."
Justificativa
O restabelecimento dos direitos aos anistiados e seus dependentes deve alcançar a mesma situação
a que chegaram aqueles que, inclusive por cumplicidade, apoiaram a Ditadura Militar.
Parecer:
Consideramos que a maioria das alterações propostas pela emenda encontram-se contempladas
nos dispositivos do Anteprojeto que tratam da anistia. Uma, contudo vem preencher, em nossa
opinião, lacuna deixada pela redação original. Trata-se do acréscimo ao parágrafo 6o. do primeiro
artigo das Disposições Transitórias da expressão "inclusive as diferenças atrasadas até a data do
falecimento". Não cabe dúvida que os dependentes do servidor público fazem jus a tais diferenças.
Vale, portanto, explicitá-las.
Por considerar as demais alterações proposta prejudicadas, vez que já contempladas, propomos a
aprovação parcial da emenda.
EMENDA:00338 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ)
Texto:
O § 6o. do primeiro artigo das Disposições
Transitórias passa a ter a seguinte redação:
§ 6o. Os dependentes dos servidores civis e
militares abrangidos por esse artigo já falecidos
farão jus às vantagens pecuniárias da pensão
correspondente ao cargo, função, emprego, postos
ou graduações que teria sido assegurado a cada
beneficiário desta anistia, inclusive as
diferenças atrasadas até a data do falecimento.
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer:
Consideramos pertinente o acréscimo proposto pela emenda. Cabe, sem dúvida, explicitar, entre as
vantagens pecuniárias as que farão jus os dependentes dos servidores civis e militares, as diferenças
atrasadas até a data do falecimento.
Pela aprovação da emenda.

_________________________________________________________________

FASE E
COMISSÃO DA SOBERANIA
COMISSÃO I

E DOS

DIREITOS

E

GARANTIAS

DO

HOMEM

EMENDA:00141 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:

E DA

MULHER –

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 37

Ao anteprojeto dos Direitos Políticos, dos
Direitos Coletivos e Garantias, seja suprimida das
Disposições Transitórias a matéria relativa a
Anistia, tratada no art. 54 e seus Parágrafos.
Justificativa
A Constituição Federal, Lei Magna de uma Nação, visa assegurar aos seus cidadãos e poderes
constituídos normas de procedimentos que podem ser traduzidos, de maneira simplista, em direitos e
deveres de caráter duradouro e permanente.
Espera-se que uma constituição seja a mais abrangente possível, alcançando todos os segmentos da
sociedade de um País e não, apenas, a um determinado. Bem como, se espera que se perenize no
tempo, corno forma de assegurar a constituição de uma sociedade, realmente, democrática.
A Constituição deve espelhar os anseios do povo e não de um grupo de pessoas. Deve ser escrita de
forma livre, sem pressões de grupos e sem ideias revanchistas, para que bem possa expressar o
destino a ser dado à Nação.
Parecer:
Pretende a emenda do nobre constituinte NILSON GIBSON a total supressão do artigo 48 e seus
parágrafos, referentes à anistia. Ao acolhermos esse trabalho da Subcomissão 1-B, que teve como
Relator o eminente Deputado LYSANEAS MACIEL, tivemos em mente que por ali seriam corrigidas
as falhas reveladas por todas as anistias conquistadas como reparação de punições políticas
impostas a partir de 1961, pacificando, destarte, parcelas significativas da família brasileira
deixadas à margem pelas normas de 1979 e 1985.
Acolher a emenda supressiva seria, no mínimo, impatriótico.
Rejeitada.
EMENDA:00178 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
MAURO BORGES (PDC/GO)
Texto:
Fixa prazo para que a União efetue o
pagamento de atrasados e indenizações.
Acrescente-se ao § 8o. do Art. 54:
§ 8o. ............dos trabalhadores do setor privado.
"O pagamento de atrasados e indenizações
referidos nos parágrafos desse Artigo 54, será
feito pela União, de uma vez, corrigidos
monetariamente até o mês do pagamento, em até 12
dias da data do requerimento referido no - 1o. anterior."
Justificativa
Se não houver a fixação de um prazo para pagamento, a burocracia, a má vontade, o despeito e
coisas que tais, poderão jogar para as calendas o pagamento, sem que se disponham de meios de
compelir a União a satisfazer a obrigação a tempo de os beneficiários que ainda vivem, possam
receber o que de há muito já lhes deveria ter sido pago. O que ocorreu após a Emenda constitucional
nº 26, não pode repetir-se. E a forma de evitar protelações é inserir no próprio texto Constitucional
transitório prazo para cumprimento da disposição.
Parecer:
Propõe o autor a fixação do prazo de 120 dias da data do requerimento, para o pagamento de
atrasados e indenizações, no caso de reparações aos atingidos por legislação excepcional. A medida
alvitrada é objeto de atenção do Substitutivo do Relator, ao ocupar-se da anistia.
Acolhida com outra redação.
EMENDA:00351 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
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1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ)
Texto:
Dá nova redação ao § 4o. do art. 54 do
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos,
dos Direitos Coletivos e Garantias.
§ 4o. Ficam igualmente assegurados aos
trabalhadores, dirigentes e representantes
sindicais, quando por motivos exclusivamente
políticos tenham sido punidos, demitidos ou
compelidos ao afastamento das atividades
remuneradas que exerciam, os benefícios
estabelecidos neste artigo. Computar-se-á para
todos os efeitos legais, inclusive
previdenciários, o período entre a demissão
imotivada e a aquisição de nova relação empregatícia.
Justificativa
O § 4º tem por objetivo incluir aqueles que não foram demitidos diretamente, mas se viram obrigados
a se afastarem de suas atividades, por motivos políticos. É o caso, por exemplo, de mulheres cujos
maridos se envolveram em atividades políticas ou foram banidos do País e se viram compelidos a
abandonar suas atividades por temor de perseguições.
Parecer:
As emendas 351 e 368, relativas à anistia, estão interligadas, o que justifica o seu exame em
bloco.
São de autoria do ilustre constituinte BRANDÃO MONTEIRO.
A nova redação proposta para o § 4o. do artigo 48 não aperfeiçoa, a nosso ver, a redação original,
que abrange todos os pontos que preocuparam o seu ilustre autor.
Rejeitada.
Foram acolhidas as alterações de redação propostas para o "caput" do artigo.
Igualmente acolhida a proposta de supressão da expressão "em ressarcimento de preterição", no §
1o.. As demais sugestões de supressão não foram acolhidas, por entendermos que a redação original
atende melhor ao objetivo visado.
De acordo com a proposta supressão de expressão no § 2o.
Portanto, as emendas foram acolhidas em parte.
EMENDA:00368 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ)
Texto:
Dá nova redação ao art. 54 e seus §§ 1o. e
2o. do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias:
"Art. 54. É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos que, no período compreendido
entre 2 de setembro de 1961 a 10 de fevereiro de
1987, foram punidos, em decorrência de motivação
política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares
ou por sanção disciplinar imposta por ato administrativo.
§ 1o. A anistia de que trata esse artigo
garante aos anistiados civis e militares, desde
que requerida até 24 (vinte e quatro) meses após a
promulgação desta Constituição, a reintegração ao
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serviço ativo, recebimento dos vencimentos,
salários, vantagens e gratificações atrasadas, com
seus valores corrigidos, a contar da data da
punição até o pagamento, promoções a cargos,
postos, graduações ou funções; em ressarcimento de
preterição com equiparação dos seus pares que
permaneceram em atividade até a mais alta posição
atingida na escala hierárquica, computando-se o
período de afastamento como tempo de efetivo
serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2o. Os direitos estabelecidos nesse artigo
e seus parágrafos ficam igualmente assegurados aos
abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15
de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço
ativo, exclusivamente nos casos considerados
crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo
nome, bem como aos que tiveram processos em
tramitação na área administrativa ou ações no
Poder Judiciário sustados pelo Decreto-lei no.
864, de 12 de setembro de 1969."
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer:
As emendas 351 e 368, relativas à anistia, estão interligadas, o que justifica o seu exame em
bloco.
São de autoria do ilustre constituinte BRANDÃO MONTEIRO.
A nova redação proposta para o § 4o. do artigo 48 não aperfeiçoa, a nosso ver, a redação original,
que abrange todos os pontos que preocuparam o seu ilustre autor.
Rejeitada.
Foram acolhidas as alterações de redação propostas para o "caput" do artigo.
Igualmente acolhida a proposta de supressão da expressão "em ressarcimento de preterição", no §
1o.. As demais sugestões de supressão não foram acolhidas, por entendermos que a redação original
atende melhor ao objetivo visado.
De acordo com a proposta supressão de expressão no § 2o.
Portanto, as emendas foram acolhidas em parte.
EMENDA:00465 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
JOÃO PAULO (PT/MG)
Texto:
Emenda substitutiva de expressão apenas anistia
§ 8o. - Caberá à União assumir os encargos
financeiros necessários à aplicação da anistia de
que trata o presente artigo, excetuadas as
indenizações pertinentes aos trabalhadores do setor privado.
Justificativa
A expressão "assumir os encargos" torna o dispositivo mais eficaz, a fim de atingir os objetivos a que
se propõe.
Parecer:
Por serem conexas, as emendas nos. 465, 466 e 565, referentes ao artigo 48, do eminente
constituinte JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS são examinadas em bloco.
Entendemos que a expressão "caberá à União prover os recursos" é mais adequada, e não terá mais
eficácia se substituído o vocábulo "prover" por "assumir".
Rejeitada.
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No § 5o., concordamos com a supressão da palavra "pagadora" e a inclusão de "ou entidade
privada".
Acolhida.
De acordo em suprimir do § 3o. a expressão "processos em tramitação na área administrativa ou".
Acolhida.
EMENDA:00466 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
JOÃO PAULO (PT/MG)
Texto:
Emenda Aditiva
Anistia § 5o.
(....) ficando a repartição, ou entidade
privada, pagadora responsável pelo recolhimento do
imposto de renda retido na fonte em cada mês.
Justificativa
Os pagamentos feitos a empregados de empresa privada também são passíveis de desconto de
imposto de renda e, por tanto, necessário se torna incluir no texto do parágrafo quinto a entidade
privada, a fim de explicitar suas obrigações.
Parecer:
Por serem conexas, as emendas nos. 465, 466 e 565, referentes ao artigo 48, do eminente
constituinte JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS são examinadas em bloco.
Entendemos que a expressão "caberá à União prover os recursos" é mais adequada, e não terá mais
eficácia se substituído o vocábulo "prover" por "assumir".
Rejeitada.
No § 5o., concordamos com a supressão da palavra "pagadora" e a inclusão de "ou entidade
privada".
Acolhida.
De acordo em suprimir do § 3o. a expressão "processos em tramitação na área administrativa ou".
Acolhida.
EMENDA:00565 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
JOÃO PAULO (PT/MG)
Texto:
Artigo 54, § 2o.
Suprimir a expressão que está entre as aspas:
...bem como as que tiveram "processos em
tramitação na área administrativa ou" ações no
Poder Judiciário...
Justificativa
A expressão: "processos em tramitação na área administrativa ou" é impertinente.
Sua exclusão evita interpretação por demais abrangente extrapolando, mesmo, os fundamentos do
Instituto de Anistia. Como não constava de sugestão primeira, proposta pelos próprios representantes
do grupo do "O Petróleo é Nosso", sua eliminação é medida acautelatória dos interesses básicos
desses militares, prejudicados pelo ato revolucionário do Dec. Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969
e que pretendem, tão somente, uma única anistia, em igualdade isonômica com os milhares de
anistiados, de pressupostos equivalentes, isto, punições de fundamento político, sem mesmo haver
cometido crime.
A “Petrobrás” é móvel do “crime”, se crime houvesse com o Monopólio Estatal de Petróleo.
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Parecer:
Por serem conexas, as emendas nos. 465, 466 e 565, referentes ao artigo 48, do eminente
constituinte JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS são examinadas em bloco.
Entendemos que a expressão "caberá à União prover os recursos" é mais adequada, e não terá mais
eficácia se substituído o vocábulo "prover" por "assumir".
Rejeitada.
No § 5o., concordamos com a supressão da palavra "pagadora" e a inclusão de "ou entidade
privada".
Acolhida.
De acordo em suprimir do § 3o. a expressão "processos em tramitação na área administrativa ou".
Acolhida.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – COMISSÃO VII
EMENDA:00030 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
OSVALDO BENDER (PDS/RS)
Texto:
Suprima-se das disposições transitórias do
ANTEPROJETO da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e dos Servidores Públicos o Art. 26
e seus parágrafos do 1o. ao 6o., referente a ANISTIA.
Justificativa
Objetiva-se nos dispositivos legais em causa a concessão de nova anistia. Os termos da proposição,
em face do seu amplo alcance, merecem reflexão.
No art. 1º, cuida-se de conceder anistia a todos os que foram punidos, em decorrência de motivação
política, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 a 1º de fevereiro de 1987.
Verifica-se, desde logo. Que a abrangência, no tempo, é maior do que a anistia concedida pela Lei nº
6.683, de 28 de agosto de 1979, que apenas considerou o lapso de tempo até 15 de agosto de 1979.
Ora, por força da emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, os Atos Institucionais e
Complementares foram revogados, pelo que, a partir daquela data, não mais poderia ter ocorrido
sanção revolucionária ensejada de reparo através de norma anistiante.
Dir-se-ia, contudo, que a invocação não residiria propriamente no fator temporal, mas na
circunstância de que se cogita de anistiar aqueles que sofreram sanção disciplinar, imposta por ato
administrativo, em razão de motivação política.
A anistia no âmbito disciplinar, admitida pela doutrina desde que a lei expressamente a consigne, é
medida que efetivamente não se concilia com a nossa melhor tradição. O inconveniente é manifesto,
eis que os fins da sanção disciplinar ficam seriamente abalados, comprometendo-se a própria
hierarquia.
A aplicação de anistia, por exemplo, a militares que, submetidos a Conselho de Justificação ou
Conselho de Disciplina, foram transferidos à inatividade ou mesmo perderam o posto e a patente, ou
a graduação, é de todo desaconselhável, quer por ferir a nossa melhor tradição em matéria de
anistia, quer em virtude de colocar em situação delicada a própria disciplina castrense, espinha dorsal
de toda a estrutura da carreira das armas.
No § 1º, cuida-se de reintegração dos servidores civis e militares anistiados, com os consectários daí
decorrentes, tais como percepção de vencimentos e vantagens e concessão de promoções, com
eficácia retroativa à data do ato punitivo.
A reintegração decorre de anistia, por importar no retorno do punido ao serviço ativo, deve ser
encarada com as necessárias cautelas, exigindo-se, sempre, que haja expressa manifestação da
administração e, sobretudo, verificando-se, prudentemente, se a medida atende aos critérios de
conveniência e oportunidade, o que não ocorre com a redação proposta.
Demais, o pagamento de atrasados, no caso, importaria em onerar grandemente o erário,
acarretando considerável sangria nos cofres públicos em época tão difícil como a quem vivemos,
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circunstância que só por si desaconselha acolhida ao que se propõe.
No § 2º não há alusão ao disposto no § 1º, mas ao corpo do artigo, pelo que poder-se-ia entender
que cuida somente de anistia e não propriamente dos efeitos de ordem patrimonial a que alude § 1º.
Mas propriamente não é bem assim, pois, a anistia do caput do artigo garante os benefícios previstos
no §1º, consoante a redação deste. Desse modo, aqueles favores legais, previstos no §1º, também
seriam deferidos aos abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, que não
revelaram ao serviço ativo ou que tiveram, segundo ali se diz, ações judiciais sustadas pelo DecretoLei nº 864, de 12 de setembro de 1969. É evidência palmar que, se por tal ou qual razão, a situação
do destinatário da anistia de 1961 não atendia aos requisitos então exigidos para a concessão do
benefício, a hipótese era, em verdade, de falta de pressupostos para obtenção do citado favor legal.
Pretende-se, agora, reviver fatos já bem distanciados no tempo, isto é, ocorridos a partir de 16 de
julho de 1934 e que teriam sido abrangidos pela anistia do Decreto-legislativo 18 de 1961, o que por
si só torna difícil, senão impossível, a concessão, nesses casos, de reintegração, promoções e
pagamentos de atrasados.
O § 3º contém disposição que também não deve prosperar, pois que, para conceder reintegração e
promoção, essa por escolha vale dizer, promoção que se refere ao acesso ao generalato, além de
vencimento e vantagens, o legislador se esteia em mera presunção segundo o qual considera, como
satisfeita, todas as exigências da legislação que rege a situação funcional dos servidores civis e
militares.
No §4º, consigna-se regra que fere toda a sistemática da arrecadação de tributos, pois determina a
tributação – e aí se refere especificamente ao imposto de renda – deve incidir sobre parcelas
isoladamente consideradas, e não sobre o montante dessas parcelas, com a aplicação das tabelas a
alíquotas vigorantes na data em que o pagamento das parcelas deveria ter sido feito se punição
revolucionária não tivesse ocorrido.
A proposição, pelo seu absurdo, dispensa maiores comentários.
O §5º apresenta redação de pouca clareza, pois ela fala que a união “considera pensão especial às
pessoas incapacitadas” e que “indenizará os dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em
decorrência de repressão política”. O que se pretende, aí, é conceder pensão especial aos que se
incapacitarem em decorrência ou repressão política e indenização aos dependentes dos que, pelo
mesmo motivo, faleceram ou desapareceram.
A dificuldade de cumprimento do preceito é manifesta, pois que constituiria exigência elementar,
verdadeira conditio sine qua, a comprovação da relação de causa e efeito entre a incapacidade, o
falecimento e desaparecimento e a alegada repressão, fato que, pela sua notória dificuldade,
somente poderia ser alcançado em procedimentos regular e via judicial e mediante o preenchimento
dos requisitos legais autorizadores de propositura de ação civil de cunho indenizatório.
O § 6º, contém, também, estipulação que deve ser repelida, pois ali se pretende amparar os
dependentes dos servidores civis e militares anistiados, concedendo-lhes pensão correspondentes ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que o anistiado, já falecido, possuía ao ser atingido pela
medida revolucionária. Torna-se despiciendo dizer da desnecessidade do preceito, uma vez que o
Regulamento da Lei da Anistia, objeto do Decreto nº 84.143, de 31 de novembro de 1979, em
diversos artigos, cuida do amparo aos dependentes dos anistiados na conformidade da Lei nº 6.683,
de 28 de agosto de 1979.
Parecer:
REJEITADA.
Não condiz com o espírito do anteprojeto.
EMENDA:00154 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA)
Texto:
Modifique-se da Redação Final da Subcomissão
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores
Públicos o art. 26 e seus parágrafos, que passam a
ter a seguinte redação:
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"Art. 26. É concedida anistia a todos que, no
período compreendido entre 02 de setembro de 1961
a 15 de agosto de 1979, foram punidos em
decorrência de motivação política, por atos
institucionais ou atos complementares.
Parágrafo único. A readmissão ou a reversão
ao serviço ativo dos servidores civis e militares,
beneficiados com a presente anistia, fica
condicionada à exclusiva iniciativa, competência e
critério da Administração Pública."
Justificativa
Julga-se desnecessária a adjetivação da anistia, uma vez que, dentro de seus elevados propósitos,
os critérios de concessão da mesma estão e estarão, ampla e perfeitamente definidos nos
dispositivos constitucionais que já vem regulando a matéria desde a Lei nº 6683/79, ampliada pela
Emenda Constitucional º 26/85. Quanto ao período de abrangência, o mesmo deve-se ater a época
objeto da anistia em questão, para que se mantenha irrestrita e total fidelidade aos propósitos da
mesma, no contexto de uma fase conjuntural e característica da história pátria. Por outro lado, há que
se considerar que a concessão de anistia além da data prevista na Lei de nº 6683, de 28 de agosto
de 1979, é medida inócua uma vez que, com a revogação dos Atos Institucionais, ocorrida em 1978,
não poderia ter ocorrido sanção por motivos políticos, capaz de merecer reparo através de norma
anistiante. A concessão de anistia aos punidos com base em atos administrativos, ainda que com
motivação política, é medida que, efetivamente, não se concilia com a nossa melhor tradição. O
inconveniente é manifesto, eis que os fins da sanção disciplinar ficam seriamente abalados,
comprometendo-se a própria hierarquia. Á aplicação da anistia, por exemplo, a militares que,
submetidos a Conselho de Justificação ou conselho de Disciplina, foram transferidos á inatividade ou
mesmo perderam o posto e a patente, ou a graduação, é de todo desaconselhável, quer por ferir a
nossa melhor tradição em matéria de anistia, quer em virtude de colocar em situação delicada a
própria disciplina castrense, espinha dorsal da carreira das armas.
A reintegração decorrente de anistia, por importar no retorno do punido ao serviço ativo, deve ser
encarada com as necessárias cautelas, exigindo-se, sempre, que haja expressa manifestação da
administração, e, sobretudo verificando-se, prudentemente, se a medida atende aos critérios de
conveniência e oportunidade, o que não ocorre com a redação proposta. Por outro lado, há que se
considerar que a reintegração no posto/graduação, gera o aproveitamento, inconvenientes para a
Instituição, do homem já desatualizado e inadaptado ás funções a desempenhar.
Demais, o pagamento de atrasados, no caso, importaria em onerar grandemente o erário,
acarretando considerável sangria nos cofres públicos em época tão difícil como a em que vivemos,
circunstância que só por si desaconselha acolhida ao que se propõe.
Quanto à concessão de nove promoções, a Emenda Constitucional 26/85 já comtemplou,
generosamente, os anistiados, não lhes sendo exigidos sequer os requisitos na legislação específica,
tais como: inspeção de saúde pública, exigibilidade de cursos de habilitação, etc.
Parecer:
REJEITADA.
Não condiz com o espírito do anteprojeto.
EMENDA:00538 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
NELSON SEIXAS (PDT/SP)
Texto:
Modifica redação ao art. 26:
Art. 26 - É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição, forem atingidos,
em decorrência de motivação política, por qualquer

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 44

diploma legal, atos de exceção, atos
institucionais, atos complementares ou senão
disciplinar imposta por ato administrativo.
Justificativa
O artigo 26 com redação empregada enseja grande número de ações declaratórias, porquanto o
termo PUNIDOS, implica em conhecimento de mérito. Ao se modificar para atingidos, colima-se maior
objetividade e mais abrangência. Muitas pessoas foram atingidas por atos de exceção, porque seus
parentes foram demitidos, removidos, presos, deportados ou mesmo mortos. Estas pessoas foram
atingidas pelos atos de exceção.
Parecer:
Rejeitada. Não condiz com o espírito do anteprojeto.
EMENDA:00967 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
RONAN TITO (PMDB/MG)
Texto:
Suprimam-se todos os parágrafos e "caput" do
art. 26 do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos (VIIa).
Justificativa
A anistia proposta é muito ampla e põe em risco o prestígio desse importante instituto reparador de
injustiças políticas. A prevalecer a proposta de anteprojeto, estarão anistiados não apenas aqueles
injustiçados que tiveram oportunidade de defe4sa em processos regulares, mas também aqueles que
se defenderam e, mesmo assim, foram condenados no regime jurídico que antecedeu a 1964.
Por outro lado, a Constituição, em outro dispositivo, garante a todos o livre acesso ao judiciário, onde
eventuais injustiças pede todos o livre acesso ao Judiciário, onde eventuais injustiças poderão ser
reparados. Garantia que já constava na Constituição de 1946.
Parecer:
APROVADA PARCIALMENTE.
Eliminamos todos os parágrafos, mantendo o "caput" com uma
redação mais realista.
EMENDA:01019 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP)
Texto:
Modifica a redação do art. 26:
Art. 26. É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição, forem atingidos,
em decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos de exceção, atos
institucionais, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta por ato administrativo.
JUSTIFICATIVA
O artigo 26 com a redação enseja grande número de ações declaratórias, porquanto o temo
PUNIDOS, implica em conhecimento de mérito. Ao se modificar para ATINGIDOS, colima-se por atos
de exceção, porque seus parentes foram admitidos, removidos, presos, deportados ou mortos. Estas
pessoas foram atingidos pelos atos de exceção.
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Parecer:
APROVADA PARCIALMENTE.
O dispositivo contém mecanismos capazes de proteger e restabelecer os direitos dos que foram
injustiçados por atos arbitrários.

___________________________________________________________________

FASE G
COMISSÃO DA SOBERANIA
COMISSÃO I

E DOS
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EMENDA:00018 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se do Substitutivo da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da
Mulher o art. 49 e os parágrafos 1o., 2o. e 3o.,
que passam a ter a seguinte redação:
Art. 49 - É concedida anistia a todos que, no
período compreendido entre 2 de setembro de 1961 a
15 de agosto de 1979, foram punidos em decorrência
de motivação política, por atos institucionais ou
atos complementares.
Parágrafo único. A readmissão ou a reversão
ao serviço ativo dos servidores civis ou
militares, beneficiados com a presente anistia,
fica condicionada à exclusiva iniciativa,
competência e critério da Administração Pública.
Justificativa
Os critérios de concessão da anistia constante da Lei nº 6683/79 e da Emenda Constitucional nº
26/85 já estão plenamente definidos e regulamentados.
A fixação dos limites de abrangência levou em conta a fase da vida nacional em que as punições
foram aplicadas, assim como a época de elaboração dos dispositivos legais.
A administração pública deve expressar sua aprovação pela reintegração, levando em conta a
oportunidade e conveniência.
A disciplina e a hierarquia serão terrivelmente comprometidas caso seja concedida a anistia aos
punidos por atos administrativos, que, além disso, vai de encontro as nossas mais caras tradições
jurídicas.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00055 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
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Autor:
MILTON REIS (PMDB/MG)
Texto:
Modifica a redação do artigo 49 e do seu parágrafo 1o:
Art. 49 - É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição forem atingidos, em
decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos de exceção, atos
institucionais, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta por ato administrativo.
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações,
atrasados, a contar da data da punição ou do
afastamento do cargo ou do impedimento de ocupar o
cargo público e com seus valores corrigidos,
promoções e cargos, postos, graduações ou funções,
a que teriam direito como se tivessem permanecido
em atividades, computando-se o tempo de
afastamento como de efetivo serviço, para todos os
efeitos legais.
Justificativa
É preciso modificar o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS”, uma vez que é mister dar mais
abrangência ao artigo. Muitas pessoas foram atingidas por ato de exceção, sem terem sido punidas
formalmente.
A modificação do parágrafo primeiro beneficia aquelas pessoas que foram impedidas de ocupar
algum cargo a que tinham direito por ato de arbitrariedade e até mesmo com violação de textos
constitucionais ou de leis complementares.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00224 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
BENEDITA DA SILVA (PT/RJ)
Texto:
Modifica a redação do artigo 49 e de seu parágrafo 1o.
Art. 49 - é concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição forem atingidos, em
decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos de exceção, atos
institucionais, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta por ato administrativo.
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações,
atrasados, a contar da data da punição ou do
afastamento do cargo ou do impedimento de ocupar o
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cargo público e com seus valores corrigidos,
promoções e cargos, postos, graduações ou funções,
a que teriam direito como se tivessem permanecido
em atividade, computando-se o tempo de afastamento
como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
Justificativa
É preciso modificar o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS”, uma vez que é mister dar mais
abrangência ao artigo. Muitas pessoas foram atingidas por ato de exceção, sem terem sido punidas
formalmente.
A modificação do parágrafo primeiro beneficia aquelas pessoas que foram impedidas de ocupar
algum cargo a que tinham direito por ato de arbitrariedade e até mesmo com violação de textos
constitucionais ou de leis complementares.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00238 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Ao anteprojeto da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, dê-se
aos parágrafos 1o. e 3o. do artigo 49 que trata da
Anistia, a seguinte redação:
"Art. 49 - ...........................
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares o
recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e
gratificações atrasados, com seus valores
corrigidos, a contar da data de punição, promoções
a cargo, postos, graduações ou funções, observada
a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau
hierárquico, computando-se o tempo de afastamento
como de efeito serviço, para todos os efeitos legais.
§ 3o. - Na aplicação da anistia de que trata
este artigo, não prevalecerão quaisquer alegações
de prescrição, decadência ou renúncia de direito."
Justificativa
O texto ora apresentado não vai de encontro ao espírito que se quer dar a Anistia, quando se
pretende introduzi-la no texto constitucional.
Não se está diminuindo o direito dos anistiados, mas dando um tratamento equânime, em relação a
todos os que foram punidos com motivação política e os que permaneceram ao longo desses anos no
desempenho normal de suas funções.
Todos sabem que os critérios de promoção por merecimento é consequência de uma série de
fatores: desempenho de funções, seleção e aprovação em cursos pré-determinados e observação
dos superiores ao longo da carreira, além de outros condicionantes.
A promoção por escolha, como seu nome indica e corno está regulamentada, é uma prerrogativa do
Presidente da República.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00240 REJEITADA
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Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE)
Texto:
Ao anteprojeto da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, seja
suprimido o art. 49 e seus parágrafos.
Justificativa
A Constituição Federal, Lei Magna de uma nação, visa assegurar aos seus cidadãos e poderes
constituídos normas de procedimentos que podem ser traduzidos, de maneira simplista, em direitos e
deveres de caráter duradouro e permanente.
Espera-se que uma constituição seja a mais abrangente possível, alcançando todos os segmentos da
sociedade de um país e não, apenas, a um determinado. Bem como, se espera que se perenize no
tempo, como forma de assegurar a constituição de uma sociedade, realmente, democrática.
A Constituição deve espelhar os anseios do povo e não de um grupo de pessoas. Deve ser escrita de
forma livre, sem pressões de grupos e sem ideias revanchistas, para que bem possa expressar o
destino a ser dado à nação.
Em outro contexto, não se pode negar à história de um País e o seu passado. Em outras épocas, tal
matéria foi sempre tratada com benevolência, de modo que os benefícios fossem concedidos a todos
os punidos por motivação política.
Os punidos no período previsto no “caput” do art. 49 já foram beneficiados por leis de amparo e de
cunho social abrangente.
Assim, por entender que a matéria não se constitui.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00292 PREJUDICADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
Emenda aditiva
Inclua-se no art. 49, parágrafo 3o. após a
palavra "merecimento" a seguinte frase: por mais
complexos que sejam os processos de promoção.
Justificativa
Como há reversão obrigatória, as promoções também deverão ser.
Em diversas classes de serventuários as promoções são bastante complexas, por não serem
automáticas, nem mesmo por antiguidade. Injusto seria que por esta razão os atingidos por atos
revolucionários, também não fossem promovidos dada a complexidade das referidas promoções.
Por isto há de se estabelecer uma forma de equiparação de promoções ao pessoal que tenha sido
admitido na mesma ocasião, e que esteja no mais alto nível da carreira.
Parecer:
O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.
Prejudicada.
EMENDA:00293 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
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Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
Modifica a redação do artigo 49 e de seu parágrafo 1o.:
Art. 49 - É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição forem atingidos, em
decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos de exceção, atos
institucionais, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta por ato administrativo.
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações,
atrasados, a contar da data da punição ou do
afastamento do cargo ou do impedimento de ocupar o
cargo público e com seus valores corrigidos,
promoções e cargos, postos, graduações ou funções,
a que teriam direito como se tivessem permanecido
em atividade, computando-se o tempo de afastamento
como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
Justificativa
É preciso modificar o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS”, uma vez que é mister dar mais
abrangência ao artigo. Muitas pessoas foram atingidas por ato de exceção, sem terem sido punidas
formalmente.
A modificação do parágrafo primeiro beneficia aquelas pessoas que foram impedidas de ocupar
algum cargo a que tinham direito por ato de arbitrariedade e até mesmo com violação de textos
constitucionais ou de leis complementares.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00310 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
SADIE HAUACHE (PFL/AM)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se do substitutivo da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da
Mulher, o Art. 49 e seus §§ 1o., 2o. e 3o., que
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 49 É concedida anistia a todos que, no
período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e
15 de agosto de 1979, foram punidos em decorrência
de motivação política, por atos institucionais ou
complementares.
Parágrafo único. A readmissão ou a reversão
ao serviço ativo dos servidores civis ou militares
anistiados ficará condicionada ao preenchimento de
requisitos de sua carreira, posto, graduação ou
emprego, previstos na legislação específica."
Justificativa
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As anistias concedidas pela Lei 6683/79 e pela Emenda Constitucional nº 26/85 já se encontram
reguladas tendo estes textos legais fixado as condições de execução de forma coerente com o
momento de conciliação vivido, com a oportunidade em que as punições foram aplicadas e com
outros fatores de ordem teórica e econômica.
A legislação especifica estabelece os requisitos indispensáveis à permanência ou readmissão na
carreira, posto, graduação, cargo ou emprego, e por esta razão deve ser respeitada.
O período de abrangência da anistia como propomos é o considerado pela Lei 6683/79, uma vez que
a Emenda Constitucional nº 11/78 revogou os Atos Institucionais e Complementares.
É importante ressaltar que a anistia no âmbito disciplinar não é de nossa tradição e abala de forma
irremediável a imprescindível hierarquia que deve sustentar as instituições de serviço público,
particularmente as Forças Armadas.
Por oportuno, é bom lembrar o que pode significar para o erário o pagamento de atrasados aos
anistiados.
Não se pode partir da presunção segundo a qual todos os anistiados teriam satisfeitos as exigências
da legislação que regulam as carreiras militar e civil, tais como cursos, concursos, idade limite e
outras.
Conceder reintegração e promoção aos anistiados, até o último posto cujo acesso é feito por escolha,
seria o mesmo que punir com rigor todos aqueles cumprindo suas obrigações, sem se envolverem
em atos delituosos ou disputas políticas ideológicas, tiveram suas carreiras interrompidas por falta de
aproveitamento em curso, reprovação em concursos ou atingimento de idades limites.
Seria também ferir toda a nossa legislação tributária admitir qualquer privilégio fiscal quanto ao
imposto de renda a incidir sobre os ganhos dos anistiados, corno pretende o texto do substitutivo.
Os demais parágrafos do substitutivo também apresentam redação pouco clara, de difícil
comprovação prática ou já considerada no Regulamento da Lei da Anistia de 1979.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00364 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP)
Texto:
Emenda ao Parecer e substitutivo ao Relator
Modifica a redação do artigo 49 e de seu parágrafo 1o.:
Art. 49 É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição forem atingidos, em
decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos de exceção, atos
institucionais, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta por ato administrativo.
§ 1o. A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações,
atrasados, a contar da data da punição ou do
afastamento do cargo ou do impedimento de ocupar o
cargo público e com seus valores corrigidos,
promoções e cargos, postos, graduações ou funções,
a que teriam direito como se tivessem permanecido
em atividade, computando-se o tempo de afastamento
como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
Justificativa
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É preciso modificar o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS”, uma vez que é mister dar mais
abrangência ao artigo. Muitas pessoas foram atingidas por ato de exceção, sem terem sido punidas
formalmente.
A modificação do parágrafo primeiro beneficia aquelas pessoas que foram impedidas de ocupar
algum cargo a que tinham direito por ato de arbitrariedade e até mesmo com violação de textos
constitucionais ou de leis complementares.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
EMENDA:00464 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP)
Texto:
Modifica a redação do art. 49 e de seu parágrafo 1o.:
Art. 49 É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição forem atingidos, em
decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos de exceção, atos
institucionais, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta por ato administrativo.
§ 1o. A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações,
atrasados, a contar da data da punição ou do
afastamento do cargo ou do impedimento de ocupar o
cargo público e com seus valores corrigidos,
promoções e cargos, postos, graduações ou funções,
a que teriam direito como se tivessem permanecido
em atividade, computando-se o tempo de afastamento
como de efetivo serviço para todos os efeitos legais.
Justificativa
É preciso modificar o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS”, uma vez que é mister dar mais
abrangência ao artigo. Muitas pessoas foram atingidas por ato de exceção, sem terem sido punidas
formalmente.
A modificação do parágrafo primeiro beneficia aquelas pessoas que foram impedidas de ocupar
algum cargo a que tinham direito por ato de arbitrariedade e até mesmo com violação de textos
constitucionais ou de leis complementares.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00467 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
JOÃO PAULO (PT/MG)
Texto:
Acresça-se ao artigo 49 a seguinte palavra:
Art. 49. É concedida anistia ampla, geral e
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irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 2 de setembro de 1961 a 1o. de fevereiro de
1987, foram punidos, em decorrência de motivação
política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares,
incapacitação ou sanção disciplinar imposta em
virtude de ato administrativo.
Justificativa
Achamos que os ex-militares, com passado político comprovado, que não foram excluídos por
suposta indisciplina, mas que foram internados por supostas razões psiquiátricas e outras, tiveram a
dura punição de incapacitação física (incapacidade podendo prover meios de subsistência), com
interrupção da carreira e consequente exclusão das fileiras das Forças Armadas.
Como medida de Justiça, ao texto do "caput" da Anistia solicitamos que seja acrescentada a palavra
incapacitação.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00509 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
Suprimam-se os §§ 1o., 2o., 4o. e 5o. e a
expressão, "inclusive as diferenças atrasadas, até
a data do falecimento", do § 7o. do art. 49 do
Anteprojeto de Substitutivo da Comissão de
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem da Mulher.
Justificativa
Já escreveu Aurelino Leal que “o fim da anistia é o esquecimento do fato ou dos fatos criminosos que
o poder público teve dificuldade de punir ou achou prudente não punir. Juridicamente os fatos deixam
de existir; o Parlamento passa uma esponja sobre eles. Só a história os recolhe”. E João Barbalho
sobre a mesma escreveu: “Núncia de paz e conselheira de concórdia, parece antes do céu prudente
aviso que expediente de homens”.
A anistia ampla, geral e irrestrita, consoante previsão do “caput” do art. 49 do Anteprojeto de
Substitutivo, deve merecer a nossa provação, de vez que somos aptos da paz e da concórdia, como
também do trabalho, que levam o Brasil à realização dos seus grandes destinos.
Entretanto, não podemos concordar com o pagamento dos atrasados, indenizações, vencimentos
corrigidos e quaisquer vantagens subsequentes, levando-se em consideração a situação dos cofres
públicos.
Passando os olhos pelo elenco de normas que disciplinam a anistia, desde o Decreto de 18 de
setembro de 1922, até a presente data, verifica-se que os diplomas legais sempre vedaram as
reclamações judiciárias ou administrativas e a percepção de indenizações e vencimentos, ou
quaisquer tipos de remuneração atrasadas.
O Brasil decretou a moratória unilateral porque não tinha condições de pagar os credores
estrangeiros, não podendo, outrossim, arcar com o pesado ônus das indenizações, vencimentos,
salários, vantagens e gratificações atrasados, decorrentes da concessão de anistia, nos termos em
que estão propostas. Por essa razão, propomos a supressão dos § 1º, 2º, 4º, 5º e de parte final do §
7º do art. 49 do Anteprojeto de Substitutivo. Pelo § 2º procura-se beneficiar inclusive os que foram
anistiados pelo Decreto-Legislativo nº 18, de 1961, que anistiou os que participaram de fatos
ocorridos, desde 16 de julho de 1934, isto é, há mais de cinquenta anos atrás, o que nos afigura
muito liberalidade, sem o numerário suficiente para o atendimento. O mesmo argumento pode ser
aplicado ao setor privado cujas dificuldades de natureza financeira são notórias.
Parecer:
A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no
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Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00664 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
OTTOMAR PINTO (PTB/RR)
Texto:
Suprima-se o Art. 49 e seus parágrafos,
renumerando-se os demais artigos.
Justificativa
Os prazos consagrados no Substitutivo são extremamente reduzidos, facilitando a prática condenável
de utilização de pressões administrativas na condução da campanha eleitoral.
Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.
EMENDA:00671 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
Autor:
JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA)
Texto:
Suprimam-se os §§ 1o., 2o, 4o. e 5o. e a
expressão "inclusive as diferenças atrasadas, até
a data do falecimento", do § 7o. do art. 49 do
Anteprojeto de Substitutivo da Comissão de
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.
Justificativa
Já escreveu Aurelino Leal que “o fim da anistia é o esquecimento do fato ou dos fatos criminosos que
o poder público teve dificuldade de punir ou achou prudente não punir. Juridicamente os fatos deixam
de existir; o Parlamento passa uma esponja sobre eles. Só a história os recolhe”. E João Barbalho
sobre a mesma escreveu: “Núncia de paz e conselheira de concórdia, parece antes do céu prudente
aviso que expediente de homens”.
A anistia ampla, geral e irrestrita, consoante previsão do “caput” do art. 49 do Anteprojeto de
Substitutivo, deve merecer a nossa provação, de vez que somos aptos da paz e da concórdia, como
também do trabalho, que levam o Brasil à realização dos seus grandes destinos.
Entretanto, não podemos concordar com o pagamento dos atrasados, indenizações, vencimentos
corrigidos e quaisquer vantagens subsequentes, levando-se em consideração a situação dos cofres
públicos.
Passando os olhos pelo elenco de normas que disciplinam a anistia, desde o Decreto de 18 de
setembro de 1922, até a presente data, verifica-se que os diplomas legais sempre vedaram as
reclamações judiciárias ou administrativas e a percepção de indenizações e vencimentos, ou
quaisquer tipos de remuneração atrasadas.
O Brasil decretou a moratória unilateral porque não tinha condições de pagar os credores
estrangeiros, não podendo, outrossim, arcar com o pesado ônus das indenizações, vencimentos,
salários, vantagens e gratificações atrasados, decorrentes da concessão de anistia, nos termos em
que estão propostas. Por essa razão, propomos a supressão dos § 1º, 2º, 4º, 5º e de parte final do §
7º do art. 49 do Anteprojeto de Substitutivo. Pelo § 2º procura-se beneficiar inclusive os que foram
anistiados pelo Decreto-Legislativo nº 18, de 1961, que anistiou os que participaram de fatos
ocorridos, desde 16 de julho de 1934, isto é, há mais de cinquenta anos atrás, o que nos afigura
muito liberalidade, sem o numerário suficiente para o atendimento. O mesmo argumento pode ser
aplicado ao setor privado cujas dificuldades de natureza financeira são notórias.
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Parecer:
As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.
Rejeitada.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – COMISSÃO VII.
EMENDA:00131 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS)
Texto:
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
Art. 26 - É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período compreendido
entre 18 de setembro de 1946 a 1o. de fevereiro de
1987, foram punidos, em decorrência de motivação
política, por qualquer diploma legal, atos de
exceção, atos institucionais, atos complementares
ou sanção disciplinar imposta por ato
administrativo.
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares, a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações
atrasados, a contar da data da punição e com seus
valores corrigidos, promoções e cargos, postos,
graduações ou funções, a que teriam direito como
se tivessem permanecido em atividade, computandose o tempo de afastamento como de efetivo serviço,
para todos os efeitos legais.
§ 2o. - Os direitos estabelecidos neste
artigo ficam igualmente assegurados aos abrangidos
pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro
de 1961, e que não revertem ao serviço ativo,
exclusivamente nos casos considerados
crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo
nome, bem como aos que tiverem ações sustadas no
Poder Judiciário pelo Decreto Lei 864, de 12 de
setembro de 1969.
§ 3o. - São considerados como satisfeitas
todas as exigências dos estatutos e demais leis
que regem a vida do servidor civil ou militar, da
administração direta e indireta, na presunção de
que foram amplamente satisfeitas, no que respeita
à reintegração, promoções por antiguidade,
merecimento ou escolha, vencimento, salários,
vantagens e gratificações, e não prevalecerão
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direito.
§ 4o. - Para efeito de tributação sobre as
importâncias pagas aos anistiados a título de
ressarcimento dos atrasados, serão considerados
apenas os valores auferidos isoladamente, em cada
ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas e
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alíquotas vigentes à época, ficando a repartição
pagadora responsável pelo recolhimento do imposto
retido na fonte, em cada mês.
§ 5o. - A União concederá pensão especial às
pessoas incapacitadas e indenizará os dependentes
dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência de
repressão política.
§ 6o. - Os dependentes dos servidores civis e
militares abrangidos por esse artigo já falecidos
farão jus às vantagens pecuniárias da pensão
correspondente ao cargo, função, emprego, postos
ou graduação que teria sido assegurado a cada
beneficiário desta anistia.
§ 7o. - Caberá à União provar os recursos
financeiros necessários à aplicação da anistia de
que trata o presente artigo.
Justificativa
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não
considerado, embora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da
votação se terá nova oportunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da medida na futura
Carta Maior.
Parecer:
Rejeitada.
As disposições referentes à anistia foram objeto de aprofundado estudo e debates, inclusive com
representantes dos atingidos pelo arbítrio.
Considerávamos excessivamente longo e, frequentemente, repetitivo o tratamento dado à matéria.
Por isso, buscou-se a sua síntese, aquilo que nos pareceu essencial. Na "justificação" da Emenda
que restaura o antigo texto, seu eminente Autor, integrante desta Comissão, se propõe a aduzir
oralmente as razões da sua proposta. Estamos, como sempre abertos para o diálogo, sem
radicalizações ou ideias preconcebidas.
EMENDA:00290 NÃO INFORMADO
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Modificativa
Modifique-se do Substitutivo da Comissão da
Ordem Social o art. 26, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 26 É concedida anistia a todos que, no
período compreendido entre 2 de setembro de 1961 a
15 de agosto de 1979, foram punidos em decorrência
de motivação política, por atos institucionais ou
atos complementares.
Parágrafo único. A readmissão ou a reversão
ao serviço ativo dos servidores civis ou
militares, beneficiados com a presente anistia,
fica condicionada à exclusiva iniciativa,
competência e critério da Administração Pública.
Justificativa
Os critérios de concessão de anistia constante da Lei nº 6683/79 e da Emenda Constitucional nº
26/85 já estão plenamente definidos e regulamentados.
A fixação dos limites de abrangência levou em conta a fase da vida nacional em que as punições
foram aplicadas, assim como a época da elaboração dos dispositivos legais.
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A administração pública deve expressar sua aprovação pela reintegração, levando em conta a
oportunidade e conveniência.
A disciplina e a hierarquia serão terrivelmente comprometidas caso seja concedida a anistia aos
punidos por atos administrativos, que além disso, vai de encontro as nossas mais caras tradições
jurídicas.
EMENDA:00315 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
JOÃO CUNHA (PMDB/SP)
Texto:
Substitua-se o texto do art. 26, das
Disposições Transitórias, pelo seguinte texto:
Art. 26. É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita e todos os que foram punidos, em
decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais, complementares
ou administrativos, assegurada a reintegração com
todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo
exercício, presumindo.se satisfeitos todas as
exigências legais e estatutárias da carreira civil
ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações
de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
Justificativa
Não há motivos para que se fixe o prazo de 1º de fevereiro de 1987 para a reparação moral da
perseguição dos atos excepcionais. Os efeitos dos atos institucionais ainda vigoram e somente
deixarão de existir quando for promulgada a Nova Constituição.
A substituição do termo “punidos” por “atingidos” dá melhor abrangência ao artigo.
Muitas pessoas foram impedidas de ocupar cargos ou mesmo afastadas dos cargos que ocupavam,
sem que tal fato constituísse uma punição. Propõe-se a modificação, para que a anistia se torna mais
ampla e objetiva.
Parecer:
Aprovada parcialmente.
O termo "atingido" efetivamente é mais amplo que "punido".
Concordamos, também com a ampliação de prazo da anistia que em nossa redação abrange a todos
até a data da promulgação da Constituição.
EMENDA:00518 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA)
Texto:
Proposta de Emenda ao Anteprojeto - Emenda
Supressiva.
Suprima-se o Art. 26, renumerando-se os demais artigos.
Justificativa
Bem antes do término do período revolucionário, ainda no início do governo Figueiredo, foi concedida
uma anistia a todos quantos, entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, foram punidos
em decorrência de motivação política. Esse fato jurídico, consubstanciado na lei nº 6.683, de 28 de
agosto de 1979, embora não tenha ressarcido a todos na plenitude daquilo que as pessoas atingidas
o desejavam, concedeu, no entanto, o que seria possível conceder. No caso dos Servidores militares,
muitos requereram e retornaram ao serviço ativo, passando, a seguir, para a reserva por não
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possuírem as habilitações necessárias aos prosseguimentos de suas carreiras. Todavia, a Nação
lhes garantiu, e a seus dependentes, todas as prerrogativas, salários e vantagens de militares da
reserva ou reformados. E mais, os que não requereram foram considerados como já na reserva e
passaram a receber os salários e vantagens inerentes àquela situação. Aos dependentes daqueles
que já haviam falecido ficou assegurada, também, os montepios a que teriam direito se não
houvessem sido punidos.
No início do atual governo, entendendo que a anistia concedida pela Lei supramencionada não havia
sido adequada, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro
de 1985, a qual, no seu Art. 4º e parágrafos, amplia consideravelmente os benefícios anteriormente
outorgados. Nesse diploma legal, são concedidas, inclusive, as promoções aos postos e graduações
a que teriam direito os militares, se em serviço ativo estivessem, embora tais militares devam
permanecer na situação de inatividade, isto é, na reserva remunerada.
Contudo, Senhores Constituintes, não satisfeito com a anistia concedida por aqueles dois diplomas
legais, o anteprojeto da Subcomissão dos direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, no Art.
26 e seus parágrafos, propõe, sem medir consequências, entre outros, os seguintes benefícios aos
anistiados:
a. Promoção aos postos de graduação a que teriam direito, se estivessem em atividade,
computando-se o tempo de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais:
b. Recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações atrasados, a contar da
data da punição e com seus valores corrigidos;
c. Reintegração ao serviço ativo; e
d. Considerar como satisfeitas todas as exigências dos estatutos e demais leis que regem a
carreira militar, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, no que respeita à
reintegração, promoções de antiguidade, merecimento ou escolha, não prevalecendo
alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
Ora, o anteprojeto, ao propugnar por essas medidas, desconhece por completo os liames e
particularidades da caserna. No que concerne aos dois primeiros benefícios, o de letra “a”, isto é, as
promoções, já foi concedido pelo § 3º do Art. 4º da emenda Constitucional nº 26; o benefício da letra
“b”, referente ao recebimento dos atrasados com seus valores corrigidos, irá penalizar dura e
unicamente os cofres da União. Pode-se dizer, até mesmo, que as Forças Armadas não têm nada a
objetar quanto a esses benefícios. No entanto, a reintegração ao serviço ativo concomitantemente
com o dispositivo que considera satisfeitas as exigências para as promoções por antiguidade,
merecimento ou escolha ferem profundamente a norma militar.
Imagine-se, por hipótese, um capitão, sem o curso de Aperfeiçoamento, que tenha sido punido com o
afastamento, em 1968. Esse oficial retornaria agora ao serviço ativo no posto de General de Brigada,
Brigadeiro do Ar ou Contra-Almirante, postos do generalato ao qual ascende o coronel com o Curso
Superior de Comando, por escolha, e que tenha exercido função de comando ou equivalente, por
escolha, e que tenha exercido função de comando ou equivalente. Por sua vez o Tenente-Coronel ou
Major para atingir o posto de Coronel necessita terno Curso de Estado-maior, e o capitão para ser
Major precisa ter o Curso de Aperfeiçoamento, além de terem exercido funções compatíveis com
esses postos. Entretanto, muitos são os coronéis que apesar de terem preenchido todas as
condições necessárias a promoção por escolha a general, não foram promovidos e passaram á
reserva no mesmo posto. Ora, em se acolhendo os dispositivos do anteprojeto, o Capitão do nosso
exemplo retornaria ao serviço ativo, no posto de general, sem ter os Cursos exigidos e sem ter
exercido as funções que o habilitariam ao generalato. Esse oficial seria um corpo estranho na
corporação. E mais, por isonomia ou paridade, todos os demais coronéis, com todas as condições ou
sem elas, e que hoje estariam também direito, líquido e certo, de retorno ao serviço ativo nos diversos
postos de generalato. O mesmo raciocínio se aplica aos Majores e Tenentes-Coronéis nas
promoções a Coronel, e aos Capitães nas promoções a Major e, também aos Sargentos nas
promoções a Suboficial ou Subtenente. Estaríamos, virtualmente, estabelecendo o caos nas Forças
Armadas.
Parecer:
Rejeitada.
O dispositivo proposto pelo Substitutivo visa a sanar as lacunas deixadas pela anistia concedida no
governo Figueiredo.
Esta não abrangeu punições políticas aplicadas mediante atos administrativos, nem promoveu a
reintegração dos militares atingidos, entre outras falhas.
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EMENDA:01178 APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
7 - Comissão da Ordem Social
Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
Substituam-se as expressões do art. 26:
"... e 1o. de fevereiro de 1987" por "até a
data da promulgação desta Constituição" e
"punidos" por "atingidos".
Justificativa
Não há motivos para que se fixe o prazo de 1º de fevereiro de 1987 para a reparação moral da
perseguição dos atos excepcionais. Os efeitos dos atos institucionais ainda vigem somente deixarão
de existir pela operância autônoma do artigo 26 proposto.
A substituição do termo “PUNIDOS” por “ATINGIDOS” colima melhor abrangência do artigo. Muitas
pessoas foram impedidas de ocupar cargos ou mesmo afastadas dos cargos que ocupavam, sem
que tal fato constituísse uma punição. Para se evitar a discussão de filigranas, propõe-se a
modificação, que torna a anistia mais ampla e objetiva.
Parecer:
Aprovada.
A Emenda aperfeiçoa o texto do substitutivo.

___________________________________________________________________

FASES J e K
EMENDA:00632 APRESENTAÇÃO:01-07-1987 NÃO INFORMADO
FASE:J EMENDA (CS) DE MERITO AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB PR MAURÍCIO NASSER
Texto
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao art. 482, no Título X, Disposições Transitórias, do Anteprojeto da
Constituição, da Comissão de Sistematização, o que se segue:
Art. 482 _ ... não prevalecendo quaisquer
alegações de prescrição, decadência ou renúncia de
direito, estendendo-se a anistia também às
infrações em matéria eleitoral e conexas,
cometidas até a data da promulgação desta Constituição.
Justificativa
O Brasil está vivendo difícil fase de transição, e se avizinha de profundas mudanças no campo
institucional, como o povo as quer. Virão as mudanças, desde que se instaure em clima de
compreensão e concórdia, o que somente se dará se houverem conciliação e congraçamento da
Família brasileira. Muitas por não comparecimento para votação em 1986 não devem constituir, por
exemplo, nenhum entrave. Questiúnculas como essas devem ser de todo afastadas, a fim de que a
união e a boa vontade prevaleçam. Nas constituintes de 1934 e 1946 houve anistia para infrações
eleitorais e conexas, entendimento do legislador de que a elaboração e a promulgação da Carta
Magna da República representavam o fato da maior grandeza, e que a tudo se sobrepunham. Seguir
as mesmas pegadas é seguir o caminho do bom senso e do desarmamento dos espíritos.
Este, o sentido patriótico da nossa emenda.
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EMENDA:01566 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 NÃO INFORMADO
FASE:J EMENDA (CS) DE MERITO AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL PR PAULO PIMENTEL
Texto
Emenda supressiva.
Dispositivo emendado: Art. 482.
Suprima-se do anteprojeto:
O art. 482.
Justificativa
A anistia política já foi concedida através de lei própria, importando, tecnicamente, em silêncio.
Ademais, a matéria, na atualidade, não tem nível constitucional.
EMENDA:01812 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 REJEITADA
FASE:K EMENDA (CS) DE ADEQUAÇÃO AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PSB RJ JAMIL HADDAD
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 482
Esclarecer o artigo 482 com dois parágrafos com a seguinte redação:
§ _ A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações
atrasados, com seus valores corrigidos, a contar
da data da punição, promoções a cargos, postos,
graduações ou funções, observada a perspectiva de
carreira de cada um ao maior grau hierárquico,
computando-se o tempo de afastamento como de
efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ _ São consideradas preenchidas todas as
exigências dos estatutos e demais leis que regem a
vida do servidor civil ou militar, da
Administração Direta e Indireta, na presunção de
que foram amplamente satisfeitas, no que respeita
à reintegração, promoções por antiguidades,
merecimento, escolha, e em ressarcimento de
preterição, vencimentos, salários, vantagens e
gratificações, e não prevalecerão quaisquer
alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
Justificativa
Propõe-se, de acordo com o Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, emenda
destinada a explicitar parte do “caput” do Artigo 482 do Anteprojeto de Constituição do Sr. Relator da
Comissão de Sistematização, através de dois parágrafos que correspondem respectivamente, aos 1º
e 3º do artigo 49 do Anteprojeto da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do homem e
da Mulher (Comissão I).
Oportuno esclarecer que a presente emenda nada adiciona no conteúdo do artigo 482, somente
corrige possível omissão motivada, provavelmente, pelo exíguo tempo disponível.
O relator, em sua fundamentação (fls. 50 e 51), define a expressão “incorpora” como significado que
o texto indicado foi objeto de inserção, com ou sem nova redação no dispositivo do Anteprojeto.
Na mesma fundamentação (fl. 76), esclarece que o artigo 482, incorpora o artigo 49, caput, da
Comissão da Soberania dos Direitos e garantias do homem e da Mulher (Comissão I) e todos os seus
parágrafos. Ora, inequivocamente, tal não ocorreu. Assim a presente emenda corrige tal omissão que
se revela séria. Sem uma clara definição dos direitos advindos da Anistia Ampla, Geral e irrestrita,
sua interpretação ficará vulnerável e duvidosa. É muito importante – no caso da anistia- preservar no
texto legal a nítida da intenção do legislador quando determina na promulgação da nova Constituição,
uma inadiável pacificação da sociedade brasileira.
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Várias razões impõem a adoção da presente emenda.
O artigo 482 como está redigido, não esclarece que tipo de reintegração assegura. Não explicita
quais direitos e vantagens estão ali garantidos. Não deixa claro o legítimo direito ao recebimento de
todas as diferenças salariais corrigidas monetariamente, em favor das vítimas do regime autoritário.
Finalmente, não respeita uma bandeira histórica do antigo MDB e do Manifesto de Fundação do
PMDB.
Essas seríssimas omissões são facilmente verificadas no artigo 482 do Anteprojeto. No entanto, os
textos dos parágrafos 1º e 3º do artigo 49 da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do
homem e da Mulher (Comissão I) não foram omissos a esse respeito. Deviam ter sido incorporados
ao presente Anteprojeto, mas não o foram.
Na história da República, todas as 34 anistias anteriores a 1979 beneficiaram cidadãos sublevados
contra governos constituídos, concedendo, invariavelmente, suas reintegrações ás respectivas
profissões. As anistias de 1979 e de 1985 – ao contrário – foram dirigidas a cidadãos punidos por
tentar defender a Constituição vigente em 1964, mas inteiramente mesquinhas. Não devolvendo os
direitos, deles arbitrariamente usurpados pelo regime militar.
A primeira delas, a de 1979, só foi generosa em favor dos funcionários civis e militares, que se
excederam na repressão política (2000 funcionários civis e militares), absolvendo-se, previamente,
dos crimes de morte e tortura cometidos contra presos políticos indefesos. Todos continuaram – e
continuam- em suas carreiras, obtendo promoções e até condecorações.
A anistia de 1985 concedeu, apenas, minguados direitos: promoções e reintegrações para todos os
funcionários civis e promoções para os funcionários militares. Permanecem até hoje sem qualquer
anistia os praças, os mortos, os desaparecidos e as vítimas das cassações brancas. As cassações
brancas, impedindo a busca de novas profissões, levaram o desespero aos lares de muitos cassados.
Todos os funcionários militares punidos pelo regime do arbítrio foram discriminados e não foram
reintegrados ao serviço ativo. Discriminação ainda mais ignominiosa – e desejam – retornar ao
serviço ativo. Tais manifestações intransigentes não estão sintonizadas com os ideais de concórdia e
pacificação, objetivos primeiros da transição democrática.
Injustiça e quebra da hierarquia, ambas gravíssimas, foram cometidas contra milhares de funcionários
civis e militares quando expurgados de seus quadros funcionais. Seríssima ruptura institucional
possibilitou a ampla e geral fase punitiva contra brasileiros que pretenderam defender exatamente a
Constituição que, presentemente, tem de ser reescrita, por causa dos desmandos dos governos
militares.
Não se exige a expulsão dos 820 militares dos quadros do serviço ativo das Forças Armadas que se
excederam na repressão política. Exige-se, tão somente, a democratização plena, com o
restabelecimento urgente, dos verdadeiros princípios de justiça, disciplina e hierarquia.
Manter em punição perpétua as vítimas é, no mínimo, incentivar a indisciplina, a quebra da hierarquia
e futuras agressões à hierarquia dos militares que hoje estão em serviço ativo. A concessão pelos
constituintes livres e soberanos, da Anistia ampla, Geral e irrestrita – corretamente explicitada – é a
única forma de se concluir dignamente a transição democrática ansiada por todos os segmentos da
nação Brasileira.
Negar a Anistia Ampla, Geral e Irrestrita na promulgação da Constituição representa a submissão da
soberania da Assembleia Nacional Constituinte às pressões daqueles poucos recalcitrantes que
tentam se manter como os gendarmes da democracia, arrogando-se ao direito da força, quando
tentam determinar onde e quando pode ou não, haver concórdia e democracia. Os poucos brasileiros
que falam em democracia mas que não querem praticá-la de modo nenhum.
Parecer
O detalhamento proposto é desnecessário, pois o texto do
Art. 482 contempla tudo de forma genérica.
Pela rejeição.
EMENDA:02085 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 NÃO INFORMADO
FASE:J EMENDA (CS) DE MERITO AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB BA MÁRIO LIMA
Texto
Dê-se a seguinte redação ao art. 482, Título
X, das Disposições Transitórias do Anteprojeto de Constituição:
Art. 482 _ É ampliada a anistia, de forma
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plena, geral e irrestrita, concedida a todos os
que, no período de 18 de setembro de 1946, até a
data da promulgação desta Constituição, foram
atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por qualquer diploma
legal, atos institucionais, complementares ou
administrativos, e aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo nº 18, de 15 de novembro de
1961, bem como os atingidos pelo Decreto nº 864,
de 12 de setembro de 1969, assegurada a
reintegração os direitos e vantagens inerentes ao
efetivo exercício, presumindo-se satisfeitas todas
as exigências legais e estatutárias da carreira
civil ou militar, não prevalecendo quaisquer
alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
Justificativa
Trata-se de corrigir impropriedade incorrida na redação deste artigo advinda de fases anteriores à
elaboração do atual Anteprojeto.
As anistias de que trata o referido artigo já foram concedidas pela Lei 6.683, de 28 de agosto de
1979, pela Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, pelo Decreto Legislativo nº 18,
de 15 de novembro de 1961, alterado pelo Decreto Lei nº 1864, de 12 de setembro de 1969.
O propósito da Assembleia nacional Constituinte é de ampliar essas anistias, eliminar as restrições
impostas e generalizar sua aplicação para equiparar, quanto ás reparações, todos aqueles atingidos
por punições ditadas por motivação política, assegurados todos os direitos adquiridos, expurgando a
nossa legislação da aberração do Decreto-Lei 864/69.
É evidente que a Constituição ora elaborada não pode afastar-se do consagrado princípio (art. 153 §
3º da Constituição em vigor) de que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada“.
EMENDA:02977 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 NÃO INFORMADO
FASE:J EMENDA (CS) DE MERITO AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB RO ARNALDO MARTINS
Texto
Emenda Modificativa ao Anteprojeto da Comissão de Sistematização
Art. 482 - Todos civis e militares que, no
período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição, forma atingidos,
em decorrência de motivação exclusivamente
política, por qualquer diploma legal, atos
institucionais, complementares ou administrativos,
e aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
como os atingidos pelo Decreto nº 864, de 12 de
setembro de 1969, terão assegurados os vencimentos
e as vantagens inerentes aos da inatividade,
correspondente ao cargo relativo ao tempo de
serviço, caso não tivesse havido interrupção do mesmo.
Parágrafo único - Os vencimentos e as
vantagens a que se referem o "caput" deste artigo,
serão assegurados somente a partir da data da
promulgação desta Constituição.
Justificativa
A reintegração de civis e militares no serviço ativo, conforme consta no Anteprojeto, é inexequível,
porquanto que tal fato, além de gerar problemas internos de aceitação no âmbito das repartições ou
corporações, causaria problemas oriundos da desatualização, gerando chefes desconhecedores das
funções.
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EMENDA:03632 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 NÃO INFORMADO
FASE:J EMENDA (CS) DE MERITO AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB MA JOSÉ CARLOS SABÓIA
Texto
Emenda modificativa
Dispositivo emendado: Art. 482.
Art. 482. É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 1o. de fevereiro de 1987 foram atingidos em
decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos institucionais, complementares ou
administrativos e aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de
1961, bem como os atingidos pelo Decreto no. 864, de 12 de setembro de 1969, presumindo-se
satisfeitas todas as exigência legais e estatutárias de carreira civil ou militar, não prevalecendo
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito, sendo-lhe garantido:
I - A reintegração ao serviço ativo;
II - As promoções a cargos, postos, graduações ou funções, observada a perspectiva de carreira de
cada um ao maior grau hierárquico, obedecendo aos princípios do merecimento, antiguidade, escolha
ou em ressarcimento de preterição;
III - O recebimento, como indenização, dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações
atrasados, com seus valores corrigidos e irredutíveis, a contar da data da punição;
IV - O período de afastamento como tempo efetivo de serviço, para todos os efeitos legais.
V - Pensão especial aos dependentes dos servidores civis e militares já falecidos, correspondente ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido assegurados a cada beneficiário desta
anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
Justificativa
A explicitação dos direitos numa nova lei de anistia deve ser uma preocupação dos Constituintes,
para tonar mais fácil a sua aplicação pela administração pública.
A redução das anistias de 1979 e 1985 deixou de contemplar milhares de brasileiros, vítimas dos
regimes autoritários, pela falta de clareza nos textos.
EMENDA:03659 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:K EMENDA (CS) DE ADEQUAÇÃO AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PT
MG JOÃO PAULO
Texto
Emenda Substitutiva
Dispositivo Substitutivo: Art. 482.
O art. 482, passa a ter a seguinte redação:
Art. 482 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período compreendido entre
2 de setembro de 1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram punidos, em decorrência de motivação
política, por qualquer diploma legal, atos de exceção, atos institucionais, atos complementares ou
sanção disciplinar imposta em virtude de ato administrativo.
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis e militares a reintegração ao
serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações atrasados, com seus
valores corrigidos, a contar da data da punição, promoções a cargos, postos, graduações ou funções,
observada a perspectiva de carreira de cada um ou maior grau hierárquico, computando-se o tempo
de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2o. - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente assegurados aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo,
exclusivamente nos casos considerados crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem
como aos que tiverem ações no Poder Judiciário sustados pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de
setembro de 1969.
§ 3o. - São considerados preenchidas todas as exigências dos estatutos e demais leis que regem a
vida do servidor civil ou militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram
amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração, promoções por antiguidade, merecimento,
escolha, e em ressarcimento de preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, e não
prevalecerão quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
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§ 4o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma da lei complementar.
§ 5o. - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos anistiados a título de ressarcimento
dos atrasados, serão considerados apenas os valores auferidos, isoladamente, em cada ano, mês a
mês, aplicando-se tabelas e alíquotas vigentes à época, ficando a repartição ou entidade privada
responsável pelo recolhimento do imposto retido na fonte em cada mês.
§ 6o. - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará os dependentes dos
falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão política, cabendo-lhe o direito de ação
regressiva, que será imprescritível, contra o Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas,
sempre que se apurarem responsabilidades por excessos cometidos.
§ 7o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge ou dependente dos cidadãos abrangidos por este artigo
que viveram no exílio terá computado o período de vida no exterior, como tempo de serviço. O
beneficiado, seja do serviço público ou do setor privado, apresentará para este efeito na repartição
federal competente documentos comprobatórios de residência no estrangeiro.
§ 9o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 10 - O disposto no parágrafo anterior não inclui as indenizações pertinentes aos trabalhadores do
setor privado.
§ 11 - Todo os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a lei 6.683 extinguiu os efeitos
da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
Justificativa
Na aplicação das anistias concedidas em 1979 e em 1985 houve sempre dificuldades da
administração na sua interpretação, causando prejuízos aos beneficiários e reduzindo o alcance
político e social que aquelas duas leis ensejavam.
Daí a necessidade de explicitar-se os direitos e vantagens nesta nova proposta de anistia, que ora se
discute na Assembleia Nacional Constituinte.
Embora no relatório da Comissão de Sistematização constem como incorporados ao artigo 482 todos
os direitos do artigo 49, do Relatório da Comissão de Soberania, dos Direitos de Garantias do homem
da Mulher, convém tornar mais clara esta redação, a fim de evitar-se demandas e disputas
desgastantes na esfera administrativa e na área do Judiciário.
Parecer
O disposto no caput e nos §§ 1º a 10 da proposta já está incorporado, de forma mais ampla e genéric
a, no Art. 482, caput. Quanto ao § 11, ofereço a subemenda para acrescentá-lo ao Art. 482,
na forma de parágrafo único.
Pela aprovação, em parte, com subemendas.

___________________________________________________________________

FASE M
EMENDA:00647 APRESENTAÇÃO:01-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL PE RICARDO FIUZA
Texto
Emenda Substitutiva ao anteprojeto do Relator, para adequação de texto.
Dê-se ao Art. 475 a seguinte redação:
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"Art. 475 - É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta e indireta
e militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares.
§ 1o. - É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos dirigentes
e representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis ou
empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente política, com
base em outros diplomas legais.
§ 2o. - A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos no
"caput" deste artigo, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de
agosto de 1979.
§ 3o. - Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 4o. - A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado.
§ 5o. - O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da promulgação da
presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo.
§ 6o. - Excluem-se das presentes disposições os servidores civis ou militares, que já encontravam
aposentados, na reserva ou reformados, quando atingidos pelas medidas constantes do "caput" deste
artigo.
§ 7o. - Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
observada a legislação específica.
§ 8o. - A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares, e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Em 1985, já em plena nova República, quando a emenda Constitucional nº 26, o Congresso Nacional
antecipou-se à própria Assembleia Nacional Constituinte, concedendo e ampliando, à época, a anistia
aos que foram punidos por motivações políticas.
Houve assim, em realidade, uma antecipação, propiciando que esta Assembleia, se instalasse e
funcionasse sem as marcas do passado, com a anistia já implementada. Alterar, agora, nesta
Assembleia, o texto dado à anistia, em 1985, é voltar-se contra o ato de sua própria convocação,
visto que tal matéria foi motivo de amplos debates no Congresso Nacional.
Além disso, é indispensável que se ressaltem alguns aspectos pertinentes.
Inspirado nos propósitos de generosidade e restabelecimento da paz social que presidem o instituto
da Anistia, inscrito em nossas tradições jurídicas como ato de perdão, clemência, esquecimento dos
procedimentos políticos que conturbaram a sociedade, foi inserido, até então mantido, proposta de
texto constitucional sobre anistia a todos os servidores civis e militares punidos por motivação
política, por qualquer dispositivo legal, no período compreendido entre 16/07/34 até a data da
promulgação da nova Constituição, assegurando-lhes amplos benefícios.
Entretanto, este próprio Congresso Nacional, em 1979, sentindo imperiosa necessidade de iniciar o
caminho para o restabelecimento da paz social, promulgou Lei nº 6.683 que concedia anistia a qual
foi sancionada pelo Presidente da República, de então.
Como já mencionada, em 1985, quando se promulgou a Emenda Constitucional nº 26, convocando a
Assembleia Nacional Constituinte, com o propósito de consolidar, através de uma Carta Magna, a paz
social e dar rumos democráticos ao País, foi inserida matéria sobre a anistia. Essa matéria
complementava e esgotava que havia sido tratada em 1979.
Contudo, quando estamos a elaborar a Carta Magna, o assunto torna a ser tratado e, desta feita,
eivado de injustiças por estar voltado para interesses pessoais.
Assim, ao se pretender beneficiar com o instituto da anistia, punidos por atos administrativos estar-seia premiando servidores enquadrados no Código penal, nos regulamentos Disciplinares, bem como
aqueles que foram submetidos a Conselho de Justificação ou conselho de Disciplina, sendo
transferidos para a Reserva ou perdendo o posto e a patente ou graduação.
Conceder tal benefício não é dar tratamento equânime com os que foram enquadrados nos atos de
exceção, institucionais e complementares, por motivação política. Será sim, injustiça descabida para
com aqueles que, observando os Regulamentos, não foram por eles alcançados. Aqueles que,
corretamente, cumpriram seu dever.
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Além do mais, estar-se-ia carreando, principalmente para o seio das Forças Armadas, um contingente
de pessoas punidas por delitos comuns que se contrapuseram aos institutos basilares de hierarquia e
da disciplina, sobre os quais se assentam essas Instituições.
Por outro lado, afastados que estão das suas atividades, particularmente as de carreira militar, tornarse-ia impossível a sua reintegração. Esse afastamento ocasionou desatualização nas técnicas de
manuseio e emprego dos materiais em uso nas Forças Armadas. Técnicas essas que, tenazmente
são buscadas por essas Forças, como forma de profissionalização e acompanhamento do
desenvolvimento tecnológico.
Além disso, por motivos técnico-administrativos, pois os cursos necessários estão vinculados a
carreira, função do tempo de serviço prestado á Força. Inexistindo, na prática, esse tempo de serviço,
não haveria como preparar o homem, para o desempenho de funções futuras.
A presunção de que os requisitos estatutários foram satisfeitos foram satisfeitas é, por sua vez, um
pressuposto injusto.
A carreira particularmente e dos militares, é pautada de requisitos a serem observados e que se
encontram perfeitamente delineados nas tradicionais leis e regulamentos que, ao longo dos tempos,
vem norteando essa parcela de nossa sociedade. Assim requisitos como desempenho de funções,
seleção e aprovação em cursos, além da avaliação dos superiores hierárquicos, ao longo da carreira,
são alguns aspectos observados. Com base nesses requisitos é que se pode julgar se um militar é
merecedor ou não da promoção com base no requisito merecimento.
Portanto, estender aos anistiados o benefício da promoção por merecimento, com base na presunção
de que os mencionados requisitos foram satisfeitos, é se estabelecer um critério completamente
diverso e injusto ao que foi aplicado aqueles que, permanecendo em suas atividades e deixando de
satisfazer os requisitos, foram promovidos por antiguidade ou foram transferidos para a inatividade,
conforme previsto em leis e regulamentos vigentes.
Da mesma forma, é, também, injusto e inviável assegurar o benefício da promoção pelo critério de
escolha. Como o próprio nome indica, esta escolha se dá por escolha pessoal do Presidente da
República, dentre militares que preencherem os requisitos de merecimento. Inexistentes esses
últimos requisitos, como, tecnicamente, listar nomes dos anistiados para escolha do Presidente da
República?
Esses critérios, é de se mencionar, são reconhecidos e aceitos por todos os integrantes das Forças
Armadas e são aplicados desde as suas origens, e vem sendo aperfeiçoados ao longo dos tempos.
Por conseguinte, estabelecer critérios constitucionais diversos dos já consagrados e que,
normalmente, são aplicados é estabelecer o caos administrativo e contribuir para que sejamos os
responsáveis pelo desmoronamento dos pilares – hierarquia e disciplina – sobre os quais se
assentam essas instituições.
Por outro lado, ao se estender os benefícios pecuniários, a partir da data dos pretensos atos
punitivos, estaríamos contribuindo para, além da já proclamada injustiça para com os que
permaneceram em suas Forças e Instituições, também, para com a própria Nação brasileira. Seria
um pagamento injusto por serviços que não foram prestados.
Pessoas punidas por delitos comuns, com base no Código Penal, Estatutos e mesmo Regulamentos
Disciplinares, ver-se-iam financeiramente beneficiados. E como se sentiriam aqueles que
permanecendo em suas atividades normais, labutando para conseguir melhorias para suas famílias e
não foram por esses atos alcançados?
Como pagar as vultuosas quantias representadas por vencimentos e salários atrasados? Exaurir-seiam, ainda mais, os parcos recursos disponíveis, em detrimento de seguimentos de nossa sociedade
que, sabida e insofismavelmente, são necessitados desses recursos. Teríamos, pois, mais uma
transferência de encargos para o contribuinte que, em seu detrimento, passaria a sustentar um
punhado de pessoas que em nada lhe dizem respeito, nem contribuiria para o País de amanhã.
Ao elaborarmos uma Constituição, devemos ter nossas mentes voltadas para a Nação como um todo.
Devemos nela refletir os anseios do povo e não interesses pessoais, nem ideias revanchistas, nem
injustiças.
Por tudo isso, é que apelamos aos Sr. Constituintes, para que, fazendo uso do equilíbrio, do bom
senso e do não consentimento de injustiças, seja mantido o texto constante da Emenda
Constitucional nº 26.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 455 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo melhor
atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação da ordem
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democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela achase aproveitada pelo substitutivo.
EMENDA:00949 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB RJ PAULO RAMOS
Texto
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: 475
Art. 475 É concedida anistia, ampla, geral e irrestrita a todos os que no período de 02 de
setembro de 1961 a 01 de fevereiro de 1987 foram atingidos, em decorrência de motivação política,
por qualquer diploma legal, atos institucionais, complementares ou administrativos, e aos que foram
abrangidos pelo Decreto Legislativo No 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo
Decreto No 864, de 12 de setembro de 1969, assegurada a reintegração com todos os direitos e
vantagens inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e
estatutárias da carreira civil ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição,
decadência ou renúncia de direito e garante aos anistiados servidores civis e militares:
I - promoções por antiguidade, merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição a cargos,
postos, graduações e funções, observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau
hierárquico.
II - recebimento dos vencimentos, salários e vantagens e gratificações com seus valores corrigidos
a contar da data da punição:
III - cômputo do período de afastamento, como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais.
IV - pensão especial aos incapacitados e aos dependentes dos servidores civis e militares e
trabalhadores, já falecidos ou desaparecidos, correspondente ao cargo, função, emprego posto ou
graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário desta anistia inclusive as diferenças
atrasadas, até a data do falecimento.
EMENDA MODIFICATIVA DISPOSITIVO EMENDADO: 482
Art. 482 É concedida anistia, ampla, geral e irrestrita a todos os que no período de 02 de setembro de
1961 a 01 de fevereiro de 1987 foram atingidos, em decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais, complementares ou administrativos, e aos que foram abrangidos
pelo Decreto Legislativo No 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto No
864, de 12 de setembro de 1969, assegurada a reintegração com todos os direitos e vantagens
inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e estatutárias da
carreira civil ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia
de direito e garante aos anistiados servidores civis e militares:
I - promoções por antiguidade, merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição a cargos,
postos, graduações e funções, observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau
hierárquico.
II - recebimento dos vencimentos, salários e vantagens e gratificações com seus valores corrigidos a
contar da data da punição:
III - cômputo do período de afastamento, como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais.
IV - pensão especial aos incapacitados e aos dependentes dos servidores civis e militares e
trabalhadores, já falecidos ou desaparecidos, correspondente ao cargo, função, emprego posto ou
graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário desta anistia inclusive as diferenças
atrasadas, até a data do falecimento.
Justificativa
É preciso limitar o período de abrangência das punições aplicadas, pois seu término está omitido no
ANTEPROJETO, mas constava no art. 49 acima referido, da Comissão I, onde também, corretamente
não se qualificava mais ainda, a restrição, “em decorrência da motivação política” (sic). Ora, se
persistir a existência do advérbio “EXCLUSIVAMENTE”, é incontestável que a anistia, ao contrário do
enunciado no começo do mesmo período, NÃO É IRRESTRITA, pois se restringe ás punições não
apenas POLÍTICAS, mas por motivação EXCLUSIVAMENTE política. Ora, desde os gregos antigos
que ANISTIA deve representar “um manto de esquecimento”, um “véu a cobrir antigos ferimentos ou
cicatrizes”. A administração passará a ser uma segunda e inaceitável instância para a concessão ou
não da ANISTIA dada pelos constituintes, pois apenas alegará que a punição não foi por motivo
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exclusivamente político, o que obrigará o interessado a bater as portas do Judiciário, para em ações
que costumam perpetuar, revolver túmulos e desenterrar antigas ciumeiras, invejas, conflitos,
acusações sem base processual e tendo de provar, muito dificilmente, coisas que não ocorreram já
há décadas, com possíveis e até então ocultos acusadores e mesmo testemunhas até já falecidos.
Certamente ocorrerá algo parecido com o existente na história nacional, quando, no passado Rui
Barbosa redigiu sua ANISTIA INVERSA, mostrando hipótese que pode se repetir agora, de o suposto
benefício acabar prejudicando aqueles que deveriam ser favorecidos. Já a manutenção da exigência,
sem a qualificadora, limita a anistia aos punidos por motivação política e isso só deverá constar do
ANTEPROJETO DA CONSTITUIÇÃO porquanto existe nos projetos das duas comissões referidas.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica estabelecer
detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:01237 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB PE NILSON GIBSON
Texto
Emenda Supressiva
Emenda Supressiva do artigo 475 do
Anteprojeto de Constituição da Comissão de
Sistematização, para adequação de texto.
Justificativa
A futura Constituição não deve conter dispositivos referentes a Anistia, pois o assunto foi
perfeitamente equacionado na Emenda Constitucional nº26/85 à Carta de 1969. Essa Emenda
consolidou a Anistia mais generosa da vida política do Brasil que permitiu a reintegração imediata dos
civis e militares punidos, à vida normal do País, dando-lhes condições para reparação de possíveis
injustiças e, inclusive, o acesso aos mais elevados cargos da República, em curto prazo.
As situações individuais ainda existentes, que porventura mereçam reparação, poderão ser
apreciados, à luz dos dispositivos da Emenda citada à Constituição em vigor, pela função jurisdicional
do Estado.
A manutenção do texto do Artigo 482 do Relatório da Comissão de Sistematização na futura
Constituição provocaria:
1) Ruptura do ordenamento legal, com a dispensa de pré-requisitos essenciais para o exercício
da carreira militar, permitindo a ocorrência de promoções, no Serviço Ativo, sem as
necessárias habilitação, qualificação, vivência e experiência, e o recebimento da
remuneração indevida, já que a contrapartida do trabalho correspondente.
2) Flagrante injustiça no tratamento privilegiado dos anistiados em relação a todos os demais
militares, atribuindo aos primeiros regalias e direitos não reconhecidos para os últimos, o que
poderá dar margem a reinvindicações, por analogia, de imprevisíveis consequências por
partes militares no Serviço Ativo e na Reserva;
3) Quebra de hierarquia e da disciplina militar, com a reintegração de elemento punidos por
furto, corrupção, pederastia, peculato, indisciplina grave, etc.;
4) Injustificável prêmio a delinquência, indignidade e aos desmandos perpetrados na vida
profissional e particular;
5) Insuportável ônus financeiro para a união, ao nível de dezenas de bilhões de cruzados;
6) Imprudente incursão no passado do país (pois retroage a setembro de 1946) atingindo
situações já consolidadas ao longo do tempo e por decisões constitucionais anteriores, que a
nação entende serem insuscetíveis de alterações porque a segurança da ordem jurídica
decorre precisamente da certeza de que se não pode a todo instante alterar o passado.
7) Desaconselhável exorbitância dos poderes constituintes que derivam da Emenda nº 26/85, a
mesma que concedeu anistia para o último período da vida política nacional. A outorga de
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poderes constituintes aos atuais membros do Senado e da Câmara federal foi, no mesmo ato,
seguida de concessão da anistia, circunstância que implica, na solene declaração de que o
passado já está resolvido e de que os poderes constituintes de reforma devem dispor para o
futuro, sem desrespeitar o ato de sua própria origem.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla, geral e irr
estrita aos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo. A emenda não se afina com os desígnios
dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
EMENDA:01463 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL PR PAULO PIMENTEL
Texto
EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 475.
Suprima-se do anteprojeto:
O art. 475.
Justificativa
A anistia política já foi concedida através de lei própria, importando, tecnicamente, em silêncio.
Ademais, a matéria, na atualidade, não tem nível constitucional.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla, geral e irr
estritaaos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo.
A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
EMENDA:01703 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PSB RJ JAMIL HADDAD
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 475
Esclarecer o artigo 475 com dois parágrafos com a seguinte redação:
§ _ A anistia de que trata este artigo
garante aos anistiados civis e militares a
reintegração ao serviço ativo, recebimento dos
vencimentos, salários, vantagens e gratificações
atrasados, com seus valores corrigidos, a contar
da data da punição, promoções a cargos, postos,
graduações ou funções, observada a perspectiva
de carreira de cada um ao maior grau hierárquico,
computando-se o tempo de afastamento como de
efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ _ São considerados preenchidas todas as
exigências dos estatutos e demais leis que regem a
vida do servidor civil ou militar, da
Administração Direta e Indireta, na presunção de
que foram amplamente satisfeitas, no que respeita
à reintegração, promoções por antiguidade,
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merecimento, escolha, e em ressarcimento de
preterição, vencimentos, salários, vantagens e
gratificações, e não prevalecerão quaisquer
alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
Justificativa
Propõe-se, de acordo com o Regimento Interno da Assembleia nacional Constituinte, emenda
destinada a explicitar parte do “caput” do Artigo 482 do Anteprojeto de Constituição do Sr. Relator da
Comissão de Sistematização, através de dois parágrafos que correspondem respectivamente, aos 1º
e 3º do artigo 49 do Anteprojeto da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher (Comissão I).
Oportuno esclarecer que a presente emenda nada adiciona no conteúdo do artigo 482, somente
corrige possível omissão motivada, provavelmente, pelo exíguo tempo disponível.
O Relator, em sua fundamentação (Folhas 50 e 51), define a expressão “incorpora” como significando
que o texto indicado foi objeto de inserção, com ou sem nova redação no dispositivo do Anteprojeto.
Na mesma fundamentação (folha 76), esclarece que o artigo 482, caput, incorpora o artigo 49, caput,
da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I) e todos
os seus parágrafos. Ora, inequivocamente, tal não ocorreu. Assim a presente emenda corrige tal
omissão que revela séria. Sem uma clara definição dos direitos advindos da Anistia Ampla, geral e
irrestrita, sua interpretação ficará vulnerável e duvidosa. É muito importante – no caso da anistiapreservar um texto legal a nítida intenção do legislador quando determina na promulgação da nova
Constituição, uma inadiável pacificação da sociedade brasileira.
Várias razões impõem a adoção da presente emenda.
O artigo 482 como está redigido, não esclarece que tipo de reintegração assegura. Não explicita
quais direitos e vantagens estão ali garantidos. Não deixa claro o legítimo direito ao recebimento de
todas as diferenças salariais corrigidas monetariamente, em favor das vítimas do regime arbitrário.
Finalmente, não respeita, uma bandeira histórica do antigo MDB e do Manifesto de fundação do
PMDB.
Essas seríssimas omissões são facilmente verificadas no artigo 482 do Anteprojeto. No entanto, os
textos dos parágrafos 1º e 3º do artigo 49 da Comissão da Soberania dos Direitos do Homem e da
Mulher (Comissão I) não foram omissos a esse respeito. Deviam ter sido incorporados ao presente
Anteprojeto, mas não o foram.
Na história da República, todas as 34 anistias anteriores a 1979 beneficiaram cidadãos sublevados
contra governos constituídos, concedendo, invariavelmente, suas reintegrações ás respectivas
profissões. As anistias de 1979 e de 1985 – ao contrário – foram dirigidas a cidadãos punidos por
tentar defender a Constituição vigente em 1964, mas inteiramente mesquinhas, não devolvendo os
direitos, deles arbitrariamente usurpados pelo regime militar.
A primeira delas, a de 1979, só foi generosa em favor dos funcionários civis e militares que se
excederam na repressão política (2.000 funcionários civis e militares), absolvendo-os, previamente,
dos crimes de morte e tortura – e continuam- em suas carreiras, obtendo promoções e até
condecorações.
A anistia de 1985 concedeu, apenas, minguados direitos: promoções e reintegrações para todos os
funcionários civis e promoções para os funcionários militares. Permanecem até hoje sem qualquer
anistia os praças, os mortos, os desaparecidos e as vítimas das cassações brancas. As cassações
brancas, impedindo a busca de novas profissões, levaram o desespero aos lares de muitos cassados.
Todos os funcionários militares punidos pelo regime do arbítrio foram discriminados e não foram
reintegrados ao serviço ativo. Discriminação ainda mais ignominiosa quando se sabe que menos de
40 oficiais tem condições estatutárias – e desejam- retornar ao serviço ativo. Tais manifestações
intransigentes não estão sintonizadas com os ideais de concórdia e pacificação, objetivos primeiros
da transição democrática.
Injustiça e quebra de hierarquia, ambas gravíssimas, foram cometidas contra milhares de funcionários
civis e militares quando expurgados de seus quadros funcionai. Seríssima ruptura institucional
possibilitou a ampla e geral fase punitiva contra brasileiros que pretenderam defender justamente a
Constituição que, presentemente, tem de ser reescrita, por causa dos desmandos dos governos
militares.
Não se exige a expulsão dos 820 militares dos quadros do serviço ativo das Forças armadas que se
excederam na repressão política. Exige-se, tão somente, a democratização plena, com o
restabelecimento urgente, dos verdadeiros princípios de justiça, disciplina e hierarquia.
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Manter em punição perpétua as vítimas é, no mínimo, incentivar a indisciplina, a quebra da hierarquia
e futuras agressões à hierarquia dos militares que hoje estão em serviço ativo. A concessão pelos
constituintes livres e soberanos, da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita – corretamente explicitada- é a
única forma de se concluir dignamente a transição democrática ansiada por todos os segmentos da
nação Brasileira.
Negar a anistia ampla, geral e irrestrita na promulgação da Constituição representa a submissão da
soberania da Assembleia Nacional Constituinte às pressões daqueles poucos recalcitrantes que
tentam manter como agendarmos de democracia, arrogando-se ao direito da força, quando tentam
determinar onde e quando pode ou não, haver concórdia e democracia. Os poucos brasileiros que
falam em democracia mas que não querem praticá-la de modo nenhum.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 475 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo melhor
atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação
da ordem democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:01767 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB MA ONOFRE CORRÊA
Texto
Suprima-se do projeto de Constituição o Art. 475, renumerando-se os demais.
Justificativa
A lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, bem como a Emenda Constitucional nº 26, de 27 de
novembro de 1985, concederam uma das mais generosas anistias da história política do país.
Apenas para citar um exemplo, na Aeronáutica, foram punidos pelos atos de exceção 487 servidores,
sendo 131 oficiais, 313 sargentos, 02 taifeiros e 41 funcionários civis. Destes, apenas quatro
deixaram de ser anistiados porque haviam sido condenados na Justiça Militar ou na justiça Civil por
crimes tais como homicídios, sequestro, assalto, estelionato e falsificação de dinheiro. Todos os
demais foram promovidos e recebem proventos a que tem direito na situação de inatividade,
devendo-se ressaltar que 29 militares e civis foram efetivamente reintegrados ao serviço ativo e,
posteriormente, passaram à reserva ou foram aposentados com todos os direitos.
Não cabe, agora, a anistia proposta no Texto do Anteprojeto, principalmente no que diz respeito à
reintegração dos militares ao serviço ativo, pelos inúmeros inconvenientes resultantes:
- contraria toda a legislação militar no que respeita aos Cursos e interstícios que a carreira exige;
- os anistiados não conseguiram assimilar adequadamente o progresso tecnológico alcançado pelas
Forças Armadas;
- haveria séria rejeição dos anistiados por parte dos militares da ativa, não se reconhecendo naqueles
as qualidades necessárias ao desempenho de suas funções;
Tal medida implicaria na reformulação da legislação militar, quebrando-se a hierarquia e a disciplina,
uma vez que a lei não existe para se adequar a casos particulares.
Por outro lado, senhores constituintes, a anistia não pode ser considerada como um reconhecimento
de atos ilegais cometidos no passado histórico da nação, mas sim como um ato magnânimo de
perdão. Nestes termos, aqueles que foram punidos a Nação, já os compensou de forma generosa
através da legislação anterior, não cabendo mais qualquer reparo, mormente em termos da nova
Carta Magna.
Os postos da carreira não são privilégios, antes significam mérito pessoal e profissional que
credenciam o militar ao desempenho de determinadas funções, na razão direta dos cursos e dos
conhecimentos adquiridos ao logo dos anos de dedicação exclusiva às armas. Não seria lícito permitir
que as pessoas, que foram afastadas há décadas, retornassem ao serviço ativo em postos para os
quais essas pessoas não reúnem as mínimas qualificações. Já vai longe a época em que as patentes
eram adquiridas pelo prestígio político ou pelo poder econômico, em detrimento ao mérito
profissional. Assim, a anistia pretendida significa uma afronta às leis, às normas e aos regulamentos
militares, sendo quase que impossível sua absorção pelas Forças Armadas.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla, geral e
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irrestrita aos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo.
A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
EMENDA:01874 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PDS PI JOSÉ LUIZ MAIA
Texto
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 475.
Suprima-se do Anteprojeto o Artigo 475.
Justificativa
Os critérios de concessão de anistia já estão plenamente definidos nos diversos dispositivos que vem
regulamentando esta matéria, a Lei nº 6683/79 e a ampliação concedida pela Emenda Constitucional
nº 26/85.
Esta ampliação foi fruto de exaustivos debates no Plenário, da Câmara dos Deputados, quando
houve praticamente uma análise exclusiva de matéria, longe das interferências de outros assuntos de
grande importância, como ocorre hoje em dia.
O período de abrangência deve se ater ao período de ocorrência dos fatos, considerando-se o
contexto de uma fase histórica nacional com aspectos e características próprias.
A anistia ampla, geral e irrestrita, por atos administrativos é inconveniente, pois abrangeria, os
punidos por furto, corrupção, homossexualismo, peculato, indisciplina grave, os militares submetidos
a Conselho de Justificação ou de Disciplina, etc., sob a alegação de que houve motivação política.
Por força da Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, os Atos Institucionais e
Complementares foram revogados, pelo que, a partir daquela data, não mais poderia ter ocorrido
sanção revolucionária provocadora de reparo através de norma anistiante.
A reintegração com todos os direitos, presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais constituirse-á em um privilégio para os anistiados e uma injustiça para os que permaneceram em serviço e
deixaram de ser promovidos, de ocupar cargos por força de dispositivos legais e ainda aqueles que
foram obrigados a passar para a inatividade por imposição desses mesmos dispositivos.
O exposto acima contraria ainda nossa melhor tradição, além de comprometer a disciplina e a
hierarquia, pilares básicos das Forças Armadas.
Por tudo isso é que se justifica a apresentação da presente emenda supressiva por considerar que a
anistia aos punidos pelos AI/AC já foi concedida com a promulgação da EC 26/85.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla, geral e irr
estrita aos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo.
A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
EMENDA:01967 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB BA MÁRIO LIMA
Texto
Dê-se a seguinte redação ao artigo 475, Título X, das Disposições Transitórias do Projeto
de Constituição:
Art. 475 - É ampliada a anistia, de forma
plena, geral e irrestrita, concedida a todos os
que, no período de 18 de setembro de 1946, até a
data da promulgação desta Constituição, foram
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atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por qualquer diploma
legal, atos institucionais, complementares ou
administrativos, e aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de
1961, bem como os atingidos pelo Decreto nº 864,
de 12 de setembro de 1969, assegurada a
reintegração com todos os direitos e vantagens
inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se
satisfeitas todas as exigências legais e
estatutárias da carreira civil ou militar, não
prevalecendo quaisquer alegações, de prescrição,
decadência ou renúncia de direito.
Justificativa
Trata-se de corrigir impropriedade incorrida na redação deste artigo advinda de fases anteriores à
elaboração do atual anteprojeto.
As anistias de que trata o referido artigo já foram concedidas pela Lei 6.683, de 28 de agosto de
1979, pela Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, pelo Decreto Legislativo nº 18,
de 15 de dezembro de 1961, alterado pelo decreto-Lei nº 1864, de 12 de setembro de 1969.
O propósito da Assembleia nacional Constituinte é de ampliar essas anistias, eliminar as restrições
impostas e generalizar sua aplicação para equiparar, quanto ás reparações, todos aqueles atingidos
por punições ditadas por motivação política, assegurados todos os direitos adquiridos, expurgando a
nossa legislação de aberração do Decreto-lei 864/69.
É evidente que a Constituição ora elaborada não pode afastar-se do consagrado princípio (art. 153 §
3º da Constituição em vigor) de que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 475 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo
melhor atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a
implantação da ordem democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:02025 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL PE HORÁCIO FERRAZ
Texto
EMENDA ADITIVA
DISPOSTIVO EMENDADO: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Acrescente-se ao Capítulo das Disposições Transitórias:
Art. Ficam anistiados todos os servidores
públicos civis da administração direta e indireta
da União, dos Estados, Territórios e Municípios,
que tenham sido punidos por motivos políticoideológicos a partir de 31 de março de 1964.
§ 1º A anistia prevista neste artigo alcança
todos os atos praticados até a promulgação desta
Constituição, inclusive aqueles não contemplados
em diplomas legais anteriores concessivos de
anistia.
§ 2º É reconhecida a estabilidade dos atuais
servidores públicos da administração direta e da
indireta, da União Federal, dos Estados,
Territórios e Municípios, desde que contem, pelo
menos, dois anos de serviço público ou de
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exercício de mandato eletivo, na data de
promulgação da presente Constituição.
Justificativa
Ainda restam pendências, sobretudo, a nível dos estados, no tocante à anistia e consequente
aproveitamento de servidores punidos na época do arbítrio.
Em muitos casos, os motivos políticos das punições revestiram a forma de meras aplicações de
penas disciplinares, quando, na realidade permaneciam subjacentes intuitos de discriminação política
e ideológica.
Com o presente dispositivo, busca-se renovar a oportunidade elaborada por Assembleias Nacionais
Constituintes, como a de 1934 e a de 1946, visa-se, também, estabilizar servidores públicos, numa
fase de transição política, de modo a prevenir situações futuras como aquelas do passado que se
pretende sanar pela via da anistia.
O novo pacto social que surge da Constituinte nos induz à conciliação e à paz. Daí propormos
tranquilizar os muitos que se dedicam à coisa pública como servidores, os quais tem um papel
importante a cumprir nos próximos estágios do processo político, econômico e social da nação
brasileira.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acha-se no Substitutivo, pelo qual opinamos
pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:02820 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB RO ARNALDO MARTINS
Texto
Emenda Modificativa ao projeto da Comissão de
Sistematização
Art. 475. Todos civis e militares que, no
período de 18 de setembro de 1946 até à data da
promulgação desta Constituição, forma atingidos,
em decorrência de motivação exclusivamente
política, por qualquer diploma legal, atos
institucionais, complementares ou administrativos,
e aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
como os atingidos pelo Decreto nº 864, de 12 de
setembro de 1969, terão assegurados os vencimentos
e as vantagens inerentes aos da inatividade,
correspondente ao cargo relativo ao tempo de
serviço, caso não tivesse havido interrupção do mesmo.
Parágrafo único. Os vencimentos e as
vantagens a que se referem o "caput" deste artigo,
serão assegurados somente a partir da data da
promulgação desta Constituição.
Justificativa
A reintegração de civis e militares no serviço ativo, conforme consta no Anteprojeto, é inexequível,
porquanto que tal fato, além de gerar problemas internos de aceitação no âmbito das repartições ou
corporações, causaria problemas oriundos da desatualização, gerando chefes desconhecedores das
funções.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 475 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo melhor
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atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação da ordem
democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:03437 APRESENTAÇÃO:20-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB MA JOSÉ CARLOS SABÓIA
Texto
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 475
Art. 475. É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que no período compreendido
entre 2 de setembro de 1961 e 1o. de fevereiro de 1987 foram atingidos em decorrência de motivação
política, por qualquer diploma legal, atos institucionais, complementares ou administrativos e aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os
atingidos pelo Decreto no. 864, de 12 de setembro de 1969, presumindo-se satisfeitas todas as
exigência legais e estatutárias de carreira civil ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de
prescrição, decadência ou renúncia de direito, sendo-lhe garantido:
I - A reintegração ao serviço ativo;
II - As promoções a cargos, postos, graduações ou funções, observada a perspectiva de carreira de
cada um ao maior grau hierárquico, obedecendo aos princípios do merecimento, antiguidade, escolha
ou em ressarcimento de preterição;
III - O recebimento, como indenização, dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações
atrasados, com seus valores corrigidos e irredutíveis, a contar da data da punição;
IV - O período de afastamento como tempo efetivo de serviço, para todos os efeitos legais.
V - Pensão especial aos dependentes dos servidores civis e militares já falecidos, correspondente ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido assegurado a cada beneficiário desta
anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
Justificativa
A explicação dos direitos numa nova lei de anistia deve ser uma preocupação dos Constituintes,
para tornar mais fácil a sua aplicação pela administração pública.
A redução das anistias de 1979 e 1985 deixou de contemplar milhares de brasileiros, vítimas dos
regimes autoritários, pela falta de clareza nos textos.
Parecer
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
EMENDA:03450 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PDT RJ BRANDÃO MONTEIRO
Texto
Emenda de Adequação Dê-se nova redação ao art. 475:
Art. 475 - É concedida anistia, ampla, geral e irrestrita a todos os que no período de 02 de setembro
de 1961 a 01 de fevereiro de 1987 foram atingidos, em decorrência de motivação política, por
qualquer diploma legal, atos institucionais, complementares ou administrativos, e aos que foram
abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo
Decreto no. 864, de 12 de setembro de 1969, assegurada a reintegração com todos os direitos e
vantagens inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e
estatutárias da carreira civil ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição,
decadência ou renúncia de direito e garante aos anistiados servidores civis e militares:
I - Promoções por antiguidade, merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição a cargos,
postos, graduações e funções, observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau
hierárquico.
II - Recebimento dos vencimentos, salários e vantagens e gratificações com seus valores corrigidos a
contar da data da punição.
III - Cômputo do período de afastamento, como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais.
IV - Pensão especial aos incapacitados e aos dependentes dos servidores civis e militares e
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trabalhadores, já falecidos ou desaparecidos, correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou
graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário desta anistia inclusive as diferenças
atrasadas, até a data do falecimento.
Justificativa
É preciso limitar o período de abrangência das punições aplicadas, pois seu término está omitido no
ANTEPROJETO, mas constava no artigo 49 acima referido, da Comissão I, onde também,
corretamente não se qualificava mais ainda, a restrição, “em decorrência de motivação política”
(sic).Ora, se persistir, a existência do advérbio “EXCLUSIVAMENTE”, é incontestável que a anistia,
ao contrário do enunciado no começo do mesmo período, NÃO É IRRESTRITA, pois se restringe ás
punições não apenas POLÍTICAS, mas por motivação EXCLUSIVAMENTE política. Ora, desde os
gregos antigos, que anistia deve representar “um manto de esquecimento”, um “véu a cobrir antigos
ferimentos ou cicatrizes”. A administração passará a ser uma segunda e inaceitável instância para a
concessão ou não da ANISTIA dada pelos constituintes, pois apenas alegará que a punição não foi
por motivo EXCLUSIVAMENTE POLÍTICO, o que obrigará o interessado a bater as portas do
judiciário, para em ações que costumam se perpetuar, revolver túmulos e desenterrar antigas
ciumeiras, invejas, conflitos, acusações sem base processual e tendo de provar, muito dificilmente,
coisas que não ocorreram já há décadas, com possíveis e até então ocultos acusadores e mesmo
testemunhas até já falecidos. Certamente ocorrerá algo parecido com o existente na história nacional,
quando, no passado, Rui Barbosa redigiu sua ANISTIA INVERSA, mostrando hipótese de que pode
se repetir agora, de o suposto benefício acabar prejudicando aqueles que deveriam ser favorecidos.
Já a manutenção da exigência, sem a qualificadora, limita a anistia aos punidos por motivação
política e isso só deverá constar do Anteprojeto da Constituição porque existe nos projetos nas duas
Comissões referidas.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo, pelo qual
opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:03461 APRESENTAÇÃO:02-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PT
MG JOÃO PAULO
Texto
Emenda Substitutiva
Dispositivo Substituído: Art. 475.
O art. 475, passa a ter a seguinte redação:
O art. 475, passa a ter a seguinte redação:
Art. 475 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período compreendido entre
2 de setembro de 1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram punidos, em decorrência de motivação
política, por qualquer diploma legal, atos de exceção, atos institucionais, atos complementares ou
sanção disciplinar imposta em virtude de ato administrativo.
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis e militares a reintegração ao
serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações atrasados, com seus
valores corrigidos, a contar da data da punição, promoções a cargos, postos, graduações ou funções,
observada a perspectiva de carreira de cada um ou maior grau hierárquico, computando-se o tempo
de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2o. - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente assegurados aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo,
exclusivamente nos casos considerados crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo nome,
bem como aos que tiverem ações no Poder Judiciário sustados pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de
setembro de 1969.
§ 3o. - São considerados preenchidas todas as exigências dos estatutos e demais leis que regem a
vida do servidor civil ou militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram
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amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração, promoções por antiguidade, merecimento,
escolha, e em ressarcimento de preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, e não
prevalecerão quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
§ 4o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma da lei complementar.
§ 5o. - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos anistiados a título de ressarcimento
dos atrasados, serão considerados apenas os valores auferidos, isoladamente, em cada ano, mês a
mês, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época, ficando a repartição ou entidade privada
responsável pelo recolhimento do imposto retido na fonte em cada mês.
§ 6o. - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará os dependentes dos
falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão política, cabendo-lhe o direito de ação
regressiva, que será imprescritível, contra o Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas,
sempre que se apurarem responsabilidades por excessos cometidos.
§ 7o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge ou dependente dos cidadãos abrangidos por este artigo
que viveram no exílio terá computado o período de vida no exterior, como tempo de serviço. O
beneficiado, seja do serviço público ou do setor privado, apresentará para este efeito na repartição
federal competente documentos comprobatórios de residência no estrangeiro.
§ 9o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 10 - O disposto no parágrafo anterior não inclui as indenizações pertinentes aos trabalhadores do
setor privado.
§ 11 - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a lei 6683 extinguiu os efeitos
da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
Justificativa
Na aplicação das anistias concedidas em 1979 e em 1985 houve sempre dificuldades da
administração na sua interpretação, causando prejuízos aos beneficiários e reduzindo o alcance
político e social que aquelas duas leis ensejavam.
Daí a necessidade de explicitar-se os direitos e vantagens nesta nova proposta de anistia, que ora se
discute na Assembleia nacional Constituinte.
Embora no Relatório da Comissão de Sistematização constem como incorporados ao artigo 475
todos os direitos do artigo 49, do Relatório da Comissão de Soberania, dos Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher, convém tornar mais clara esta redação, a fim de evitar-se demandas e disputas
desgastantes na esfera administrativa e na área do judiciário.
A emenda resgata o art. 89 do anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Social, e que não
constou no primeiro anteprojeto elaborado pelo Ilustre Relator da Comissão de Sistematização.
O dispositivo em questão atende a legítima e histórica reinvindicação da comunidade negra brasileira
e das populações negras de outros países, que, com justa razão, veem no preceito forma eficiente
para levar os países que oficializavam a discriminação racial a renunciar a tal política. Por outro lado,
constata-se historicamente que a condenação diplomática da discriminação, jamais surtiu este efeito.
Por isso, propõe-se a recuperação do dispositivo, que colocará o Brasil na vanguarda dos países que
adotam efetivas para combater o racismo.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitada com mínimas alterações no Substitutivo deste
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Relator regula de forma completa a concessão de benefício, deixando para
a legislação infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo, pelo qual
opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:05716 APRESENTAÇÃO:21-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB RS JORGE UEQUED
Texto
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que foram punidos, ainda que
administrativamente, em virtude de legislação revolucionária ou em decorrência de atos derivados
de motivação política.
§ 1o. A anistia alcança a todos, independentemente de data em que tenha havido a punição,
transmitindo-se, em caso de falecimento ou desaparecimento, aos herdeiros a reposição patrimonial
devida e não prevalecerão as transações ou alegações de renúncia de direitos, prescrição ou
decadência.
§ 2o. O anistiado, civil ou militar, será reintegrado em todos os seus efeitos, como se jamais tivesse
sido afastado serviço ativo.
§ 3o. Os servidores civis e militares que não desejarem permanecer na ativa serão aposentados,
transferidos para a reserva ou reformados, contando-se o tempo de afastamento do serviço como se
efetivo fosse, para efeitos de cálculo dos proventos de inatividade ou pensão."
Justificativa
O Brasil reencontrou o seu caminho democrático e a nova República inicia sua trajetória que,
certamente, será brilhante na medida em que mantenha a unidade dos ideais que criou.
Devemos tirados episódios anteriores a lição de que é preciso solidificar os institutos democráticos
para que jamais volte a descer sobre a nação os dias sóbrios de novas ditaduras.
Longe estamos de qualquer sentimento revanchista. O país não admite mais esse tipo de raciocínio
ou essa falaz argumentação. Precisamos conjugar todos os esforços e unir todos os brasileiros na
tarefa comum da reconstrução Nacional, para tanto precisamos, efetivamente, anistiar aqueles que,
devido, devido a uma lei eminentemente casuística e elitista, beneficiou apenas alguns poucos
atingidos por punições revolucionárias. Muitos, porém, continuam como sendo mortos contábeis,
números em livros de escrituração nas repartições públicas, mormente militares.
A lei da Anistia votada por um Congresso Nacional ainda oprimido foi incompleta, deve, agora, ser
reformulada e para que não subsistam dúvidas, através de Norma Constitucional. Somente assim os
militares e os civis atingidos por atos revolucionários, ainda que administrativamente, poderão
reconciliar-se plenamente com a nação Brasileira.
O passado pertence ao passado. Temos uma tarefa ingente a cumprir para a qual precisamos contar
com o decisivo apoio de todos os nobres constituintes para que os últimos resquícios de autoritarismo
sejam definitivamente afastados do cenário brasileiro.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 475 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo melhor
atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação da
ordem democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:06347 APRESENTAÇÃO:29-07-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL PE HORÁCIO FERRAZ
Texto
Emenda Aditiva
Dispositivo
Emendado:
Disposições Transitórias
Acrescente-se onde couber:
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Art. - Ficam anistiados todos os servidores públicos civis da administração direta e indireta
da União, dos Estados, Territórios e municípios, que tenham sido punidos por motivos
político-ideológicos a partir de 31 de março de 1964.
§ 1º A anistia prevista neste artigo alcança todos os atos praticados até a
promulgação desta Constituição, inclusive aqueles não contemplados em diplomas legais
anteriores concessivos de anistia.
§ 2º É reconhecida a estabilidade dos atuais servidores públicos da administração direta e
a indireta, da União Federal, dos Estados, Territórios e Municípios, desde que contem, pelo
menos, dois anos de serviço público ou de exercício do mandato eletivo, na data
de promulgação da presente Constituição.
Justificativa
Será apresentada verbalmente em Plenário.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitada com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completa a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:06879 APRESENTAÇÃO:31-07-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PDS RS OSVALDO BENDER
Texto
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 475
Suprima-se do projeto o Art. 475
Justificativa
1 – O parágrafo 3º do artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, quando
de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI,
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM NOVOS
ESTADOS...”
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º
do citado artigo do Projeto;
3 – Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os territórios de Roraima e
Amapá em Estados;
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de
Pernambuco, do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta
Magna, de uma federação verdadeira, onde todas as unidades Federadas tenham direitos iguais;
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de território
Federal, razão pela qual devem ser retirados do projeto de Constituição toda referência a Territórios.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla, geral
e irrestrita aos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo.
A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
EMENDA:07537 APRESENTAÇÃO:05-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
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PMDB PE NILSON GIBSON
Texto
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 475
O artigo 475 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 475 É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção,
institucionais ou complementares, praticados no período compreendido entre 02 de setembro de 1961
e 01 de fevereiro de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
§ 3o. Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
§ 4o. Os dependentes dos servidores civis ou militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
O texto original deste artigo, amplia no tempo e em concessões a anistia já concedida. E foi
concedida no mesmo momento, e pelo mesmo instrumento, que convocou esta Assembleia, pois o
espírito dominante era o da pacificação e conciliação. Ela já gerou o efeito esperado e necessário à
transição política nacional.
Ao conteúdo da emenda Constitucional nº 26/85 nada ficou a se acrescer, pois foi exaustivamente
debatido e votado aqui neste Congresso.
Qualquer ampliação gerará injustiças aos que permaneceram em atividades, conquistando através do
trabalho seus espaços e o reconhecimento da Nação.
Portanto, proponho a manutenção da anistia instituída pela Emenda Constitucional nº 26/85.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitada com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completa a concessão de benefício, deixando para
a legislação infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo, pelo qual
opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:08128 APRESENTAÇÃO:06-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PL
RJ OSWALDO ALMEIDA
Texto
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 475
O Artigo 475 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 475. É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção,
institucionais ou complementares, praticados no período compreendido entre 02 de setembro de 1961
e 01 de fevereiro de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis e militares serão concedidos as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
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§ 2o. A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
§ 3o. Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
§ 4o. Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus a vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitada com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completa a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:08428 APRESENTAÇÃO:06-08-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB PE NILSON GIBSON
Texto
Suprimir o que está capitulado no artigo 475 do Projeto de Constituição, oferecido pela
Comissão de Sistematização.
Justificativa
1. A proposição de anistia ampla, geral e irrestrita nos termos como está apresentada, denega
um ato jurídico perfeito, apreciado e aprovado pelo próprio Congresso nacional, que foi a
Anistia concedida pela Emenda Constitucional Nº26/85.
2. Compromete a origem do Poder Constituinte, atribuído ao Congresso nacional, uma vez que
desconsidera a Emenda Constitucional Nº26/85, que convocou e institui a Assembleia
Nacional Constituinte e concedeu anistia a todos os servidores públicos civis e militares.
3. Dispensa os pré-requisitos da carreira militar e despreza a experiência acumulada ao longo
da vida militar, os quais são considerados essenciais á ascensão hierárquica e ao exercício
das funções atribuídas aos diferentes postos e graduações militares.
4. Abre precedente que podem provocar enorme onda de requerimentos e demandas judiciais
de consequências incomensuráveis.
5. Configura uma flagrante injustiça, pelo tratamento privilegiado aos anistiados, em relação aos
que permaneceram na ativa.
6. Coloca em risco as Instituições Militares ao expor o resguardo das organizações Militares,
com reincorporações de elementos punidos por subversão, peculato, pederastia, etc.
7. Favorece apenas os anistiados, sem trazer qualquer benefício para as Instituições Miliares e
para a consolidação de uma Democracia estável e infensa aos radicalismos.
Implica em elevado ônus financeiro para a Nação.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla, geral
e irrestrita aos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo.
A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
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EMENDA:09128 APRESENTAÇÃO:07-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB RO ARNALDO MARTINS
Texto
Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição
O artigo 475 passa a ter a seguinte redação:
Art. 475 _ É mantida a anistia aos servidores
públicos civis e militares, conforme o previsto no
artigo 4º e seus parágrafos, da Emenda
Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985.
Parágrafo único - Para efeito de promoções,
deverão ser aplicadas as disposições contidas no
Estatuto dos Militares e no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, em vigor na
data da promulgação da Emenda Constitucional
referida no "caput" deste artigo.
Justificativa
A reintegração de civis e militares no serviço ativo, conforme consta no Projeto, é inexequível,
porquanto que tal fato, além de gerar problemas internos de aceitação no âmbito das respectivas
repartições ou corporações, causaria também problemas gerados pela desatualização de chefes e
despreparados para as funções.
É também absurda a hipótese do pagamento de atrasados. Além de ser injusto com os que durante
todos esses anos estão trabalhando normalmente, como também o Estado teria grande dificuldade
de efetuar esses pagamentos.
Julgo entretanto que é conveniente deixarmos escrito, que a anistia é mantida. É inclusive uma
garantia para os dois lados.
Acrescentamos o parágrafo único, tendo em vista o Poder Executivo, através de Decretos, estar
burlando o previsto na emenda Constitucional, não concedendo as promoções previstas no § 3º da
emenda e não seguindo as disposições contidas nos Estatutos Militares e dos Civis.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 475 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo melhor atende
aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação da ordem
democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.

EMENDA:10554 APRESENTAÇÃO:11-08-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB PE GONZAGA PATRIOTA
Texto
EMENDA ADITIVA
Adicione-se ao "caput" do art. 475, do
Projeto de Constituição, logo após a palavra
"administrativos", a expressão "por declaração de
incapacidade física ou mental".
Justificativa
Muitos ex-militares, comprovadamente envolvidos em atos políticos no passado, julgados nas
Auditorias Militares, foram declarados incapazes física ou mentalmente para o serviço militar, com a
observação de que “pode prover os meios de subsistência”; tais ex-militares possuíam e possuem
condições de saúde satisfatórias e que podem ser comprovados.
Como medida de justiça, que se possa fazer a ex-militares de caráter íntegro, que defenderam,
muitas vezes com o sacrifício de própria liberdade, a Ordem Constitucional vigente até então, e que
pelas razões acima estão até os dias presentes sofrendo injustiça, discriminações, deve a
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Assembleia Nacional Constituinte proceder à reparação merecida, após tão longos e sofridos anos de
jejum democrático.
Parecer
Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo.
EMENDA:10640 APRESENTAÇÃO:11-08-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL AM SADIE HAUACHE
Texto
Emenda Supressiva
Dispositivo emendado: art. 475
Suprima-se do projeto de Constituição o art. 475.
Justificativa
É desejo de todos, que aqui se construa uma plena democracia e que a atual Assembleia nacional
Constituinte elabore uma Carta que responda aos anseios do povo e que vigore até o próximo século.
No bojo do dispositivo legal que convocou a ANC (Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro
de 1985) já consta a concessão de ANISTIA, bem mais do que se costumou conceder ao longo da
história pátria.
O que se pleiteia agora é uma ampliação desta concessão já atendida, fruto de exaustivos debates
neste Congresso nacional.
Sua supressão, além de se evitar julgar novamente fatos já julgado, retiraria do corpo constitucional
matéria, que a curto prazo, estaria ultrapassada.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla, geral
e irrestrita aos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo.
A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
EMENDA:10959 APRESENTAÇÃO:11-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB AM AUREO MELLO
Texto
Dê-se ao art. 475 do Projeto de Constituição,
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
Art. 475 - Ficam ampliadas as anistias
anteriores, a todos os atingidos por atos
institucionais e complementares, para serem
consideradas preenchidas todas as exigências
constitucionais, legais, estatutárias, de
regulamentos e regimentos, a fim de serem
promovidos, continuando na inatividade, os que
ainda não receberam tais promoções e desde que não
tenham sido também, condenados por sentença
definitiva, em processo penal regular.
Parágrafo único. - Todos os que tiveram
direitos políticos suspensos pelos atos
institucionais, no exercício de mandatos
eletivos, contarão, para efeito de pensão, junto
aos institutos de pensões das Casas Legislativas a
que pertenciam ou junto aos institutos de pensões
dos Estados onde exerciam mandatos executivos, o
período compreendido entre a data de suspensão de
direitos políticos e cassação do mandato e a data

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 83

de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei nº
6.683 extinguiu os efeitos da inelegibilidade
provocada pelos atos institucionais.
Justificativa
Alguns órgãos dos poderes executivo e judiciário, transformando-se em verdadeira e inaceitável
segunda instância da ANISTIA, negaram-se à concessão dos favores da Emenda Constitucional nº
26, sob diversas desculpas, restringindo e condicionando a vontade do Constitucionalista, de reparar
os punidos por atos excepcionais, e de pacificar a família brasileira. Quase dois anos após aquela
Emenda, a prática provou isso.
Assim sendo, enquanto muitos já receberam as promoções devidas, outros, agora ainda mais
discriminados e estigmatizados, estão precisando recorrer ao judiciário, em demandas sabidamente
longas, para garantirem seu direito, negado pela administração.
Com isso, remexe-se em velhas feridas, acentuam-se ressentimentos e há até trocas indesejáveis de
acusações que deveriam estar sob o “manto de esquecimento”, como os gregos antigos já
chamavam de anistia.
Já que não se facultará aqueles anistiados, sua desejada reintegração, nem sequer o pagamento de
atrasados, ao ensejo de uma Nova Constituição, será magnânimo conceder-lhes esse mínimo, esse
prêmio de consolação, consistente na promoção a que teria direito, sem restrições e
condicionamentos a tal direito, o que torna aleatório e incerto, por parte de seus superiores.
A condição de inexistência de condenação com sentença com trânsito em julgado, em processo
penal regular, evitará injustiças e se estará respeitando assim, o princípio da legalidade bem como o
“due process of law”, com repulsa a outros procedimentos.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 475 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo melhor atende
aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação da ordem
democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:12120 APRESENTAÇÃO:21-08-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
AUTOR
PMDB MA ONOFRE CORRÊA
TEXTO
Suprima-se do projeto de Constituição o Art. 475, renumerando-se os demais.
Justificativa
A lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, bem como a Emenda Constitucional nº 26, de 27 de
novembro de 1985, concederam uma das mais generosas anistias da história política do país.
Apenas para citar um exemplo, na Aeronáutica, foram punidos pelos atos de exceção 487 servidores,
sendo 131 oficiais, 313 sargentos, 02 taifeiros e 41 funcionários civis. Destes, apenas quatro
deixaram de ser anistiados porque haviam sido condenados na Justiça Militar ou na Justiça Civil por
crimes tais como homicídio, sequestro, assalto, estelionato e falsificação de dinheiro. Todos os
demais foram promovidos e recebem proventos a que tem direito na situação de inatividade,
devendo-se ressaltar que 29 militares e civis foram efetivamente reintegrados ao serviço ativo e
posteriormente, passaram a reserva ou foram aposentados com todos os direitos.
Não cabe, agora, a anistia proposta no texto do projeto, principalmente no que diz respeito à
reintegração dos militares ao serviço ativo, pelos inúmeros inconvenientes resultantes:
- contraria toda a legislação militar no que respeita aos cursos e interstícios que a carreira exige;
- os anistiados não conseguiram assimilar adequadamente o progresso tecnológico alcançado pelas
Forças Armadas;
- haveria séria rejeição dos anistiados por parte dos militares da ativa, não se reconhecendo naqueles
as qualidades necessárias ao desempenho de suas funções;
- Tal medida implicaria na reformulação da legislação militar, quebrando-se a hierarquia e a disciplina,
uma vez que a lei não existe para se adequar a casos particulares.
Por outro lado, senhores constituintes, a anistia não pode ser considerada como um reconhecimento
de atos ilegais cometidos no passado histórico da Nação, mas sim como um ato magnânimo de
perdão. Nestes termos, aqueles que foram punidos a Nação já os compensou de forma generosa
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através da legislação anterior, não cabendo mais qualquer reparo, mormente em termos da Nova
Carta Magna.
Os postos da carreira não são privilégios, antes significa mérito pessoal e profissional que
credenciam o militar ao desempenho de determinadas funções, na razão direta dos cursos e dos
conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de dedicação exclusiva às armas. Não seria lícito
permitir que as pessoas, que foram afastadas há décadas, retornassem ao serviço ativo em postos
para os quais essas pessoas não reúnem as mínimas qualificações. Já vai longe a época em que as
patentes eram adquiridas pelo prestígio político ou pelo poder econômico, em detrimento ao mérito
profissional. Assim, a anistia pretendida significa uma afronta às leis, às normas e aos regulamentos
militares, sendo quase impossível sua absorção pelas Forças Armadas.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla, geral
e irrestrita aos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo.
A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
EMENDA:12166 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB SE FRANCISCO ROLLEMBERG
Texto
O art. 475 e seu § único do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 475 _ É concedida anistia a todos que,
no período compreendido entre 02 de setembro de
1961 a 15 de agosto de 1979, foram punidos em
decorrência de motivação política, por atos
institucionais ou atos complementares.
Parágrafo único - A readmissão ou a reversão
ao serviço ativo dos servidores civis ou
militares, beneficiados com a presente anistia,
fica condicionada à exclusiva iniciativa,
competência e critério da Administração Pública.
Justificativa
Os critérios de concessão da anistia constante da Lei nº 6683/79 e da Emenda Constitucional nº
26/85 já estão plenamente definidos e regulamentados.
A fixação dos limites de abrangência levou em conta a fase da vida nacional em que as punições
foram aplicadas, assim como a época de elaboração dos dispositivos legais.
A administração pública deve expressar sua aprovação pela reintegração, levando em conta a
oportunidade e conveniência.
A disciplina e a hierarquia serão terrivelmente comprometidas caso seja concedida a anistia aos
punidos por atos administrativos, que além disso, vai de encontro as nossas mais caras tradições
jurídicas.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 475 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo
melhor atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para
a implantação da ordem democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela achase aproveitada pelo substitutivo.

EMENDA:12171 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL MA COSTA FERREIRA
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Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 475
O Artigo 475 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:
Art. 475 É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção,
institucionais ou complementares, praticados no período compreendido entre 02 de setembro de 1961
e 01 de fevereiro de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na reserva,
ao cargo, posto ou graduação a que teria direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. A Administração Pública, à sua exclusiva inciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
§ 3o. Excluem-se os servidores civis militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
§ 4o. Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo e já
falecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores civis e militares e observados os respectivos
regimes jurídicos.
Justificativa
A presente emenda tem por objetivo fazer justiça. A anistia já foi concedida e com tanta benevolência
que se torna uma exceção ao compararmos com as outras anistias já concedidas ao longo da nossa
matéria.
Pretendemos com esta proposta manter os mesmos parâmetros já discutidos e aprovador pelo
Congresso Nacional através da Emenda Constitucional nº 26/85.
A ampliação proposta pelo texto original do Projeto de Constituição se torna uma injustiça para com
os que permaneceram em serviço ativo, produtivo e honesto.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa
técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:12172 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB GO ANTÔNIO DE JESUS
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 475
O Artigo 475 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 475 É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção, institucionais ou
complementares, praticados no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 01 de
fevereiro de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na reserva,
ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
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§ 3o. Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
§ 4o. Os dependentes servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo e já
falecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurada a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
A presente emenda visa manter vivo o espírito que norteou a concessão da anistia, inserindo no
mesmo instrumento, jurídico que convocou esta assembleia Nacional Constituinte (EC 26/85).
A anistia já foi concedida e ampliá-la como consta no texto original do Projeto de Constituição seria
como criar uma casta em nossa sociedade.
Nosso princípio básico de raciocínio é que a anistia já foi concedida, em termos nunca vistos em
nossa história política e que julgamos não haver nada mais a se discutir ou acrescentar.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo, pelo qual
opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:12173 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL SC ORLANDO PACHECO
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 475
O Artigo 475 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação
Art. 475 É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção,
institucionais ou complementares, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961
e 1 de fevereiro de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis e militares serão concedidos as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
§ 3o. Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
§ 4o. Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
A Constituição que ora escrevemos, deve ser concisa, moderna e abarcar os anseios do povo
brasileiro.
A Assembleia Nacional Constituinte é quem está incumbida desta nobre missão. Mas, o instrumento
que a convocou, simultaneamente, concedeu a tão desejada anistia. E o fez de maneira a pacificar e
unir a sociedade, em prol de uma transição democrática ordeira e pacífica.
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Revolver este assunto já solucionado e com seus frutos já colhidos, ampliando os benefícios
concedidos é, na melhor das hipóteses, cometer injustiças para com os que continuarem em suas
atividades profissionais ao longo desses anos.
Não podemos pensar em premiar uns poucos e injustiçar uns muitos. Não há disciplina, estrutura de
carreira e estímulo profissional que resistam a esta investida.
Portanto, propomos que permaneça em vigor a intenção e a amplitude da anistia já concedida através
da Emenda Constitucional nº 26/85.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa
técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:12179 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB SP MANOEL MOREIRA
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 475
O Artigo 475 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:
Art. 475 É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção,
institucionais ou complementares, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961
e 1 de fevereiro de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis e militares serão concedidos as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
§ 3o. Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
§ 4o. Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Com esta emenda tentamos trazer de volta ao novo texto constitucional o espírito que predominava
quando a discussão, votação e aprovação da Emenda Constitucional nº 26/85. Com ela, além de
convocar esta Constituinte, concedeu a anistia. Concedida sim, em bases nunca dantes utilizadas em
episódios históricos nacionais.
Dar maior abrangência, com o pretexto de se conceder maiores benefícios, será também cometer
injustiças com os que permaneceram em atividades, por todos esses anos, gerando o progresso do
Brasil.
A proposta de reintegração, anistia aos punidos por atos administrativos, promoção com a presunção
de atendimentos às exigências legais e a percepção de remuneração por serviços não prestados, a
título de se beneficiar poucos, agredirá aos muitos que permaneceram em atividade.
Portanto, proponho a manutenção da anistia concedida e que está em vigor nesta data.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação
do ilustre Autor em disciplinar minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não
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nos parece de boa técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:12180 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PDS PI JOSÉ LUIZ MAIA
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 475
O Artigo 475 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação.
Art. 475 É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção, institucionais ou
complementares, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 1 de fevereiro
de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis e militares serão concedidos as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
§ 3o. Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
§ 4o. Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
A permanência do texto original do Art. 475, constante do Projeto de Constituição, por certo criaria
um grande número de descontentes e injustiçados. São aqueles que permaneceram em atividade
oferecendo seus serviços valiosos à nação. Agora, esquecendo-se de que a anistia já foi concedida,
tenta-se ampliá-la, em termos que fogem á nossa mais cara tradição histórica e ainda geraria quebra
de disciplina, da hierarquia e o retorno à atividade daqueles que estão desatualizados, despreparados
e acrescidos da percepção de remuneração por serviços não prestados.
Pretendemos, pois, manter a ideia inicial que norteou a discussão e votação da Emenda
Constitucional nº 26/85 neste Congresso por acharmos que nada mais há a se acrescentar ao que
já foi proposto e está em vigor.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:12181 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL MT JONAS PINHEIRO
Texto
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Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 475
O Art. 475 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:
Art. 475 É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção, institucionais ou
complementares, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 1 de fevereiro
de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis e militares serão concedidos as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
§ 3o. Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
§ 4o. Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Propomos, com esta emenda, que não se cometa uma injustiça com os que permaneceram em
atividade, a título de se corrigir possíveis danos julgados ainda não reparados, pois a anistia já foi
concedida através da Emenda Constitucional nº 26/85, o mesmo instrumento jurídico que convocou
esta Constituinte.
Permanecendo o texto original do Projeto de Constituição, estar-se-ia ampliando o que já foi
concedido e que já gerou os efeitos desejados e necessários à transição democrática.
Pretendemos manter o espírito inicial que norteou a discussão e a votação em plenário neste
Congresso Nacional, no ano de 1985.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de
boa técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo
deste Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:12182 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL MA ENOC VIEIRA
Texto
Emenda Modificativa Dispositivo Emendado:
Art. 475 O Art. 475 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:
Art. 475. É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção, institucionais ou
complementares, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 1 de fevereiro
de 1987.
§ 1o. Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. A Administração Pública, a sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
§ 3o. Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do caput deste artigo.
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§ 4o. Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Ao Poder Legislativo, hoje investido de relevante tarefa de elaborar uma Nova Carta, para
incumbência de impedir que injustiças e desigualdades desabem sobre o povo brasileiro.
É em nome deste corolário que propomos que não se altere a essência dos exaustivos debates e a
demorada aprovação do instrumento que já concedeu anistia. Este mesmo dispositivo convocou esta
Constituinte, e o fez para que se partisse com um problema que estava pendente e afetava a paz
social, já devidamente resolvido. Porque reavivá-la? Não cremos que algo tenham deixado de ser
concedido que não fosse incompatível com nossas tradições.
Corremos agora o risco de cometer injustiça com todos os que permaneceram em suas atividades
profissionais, uma maioria esmagadora de nossa sociedade, podendo até generalizar dizendo que foi
sua totalidade.
A reintegração, a promoção indiscriminada, o ressarcimento e a anistia a atos administrativos por
certos ferirão a ordem, disciplina, hierarquia profissional e o senso de justiça que deve predominar
nas relações de trabalho.
Portanto, propomos que seja mantida a anistia, em seu espírito e abrangência, constante da Emenda
Constitucional nº 26/85.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de
boa técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:12183 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 REJEITADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB MT RODRIGUES PALMA
Texto
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Art. 475
Suprima-se do Projeto de Constituição o Art.475.
Justificativa
A presente Emenda visa retirar da nova Carta assuntos episódicos, já equacionados após
prolongados e exaustivos debates neste Congresso Nacional, que redundaram na Emenda
Constitucional nº 26/85, à atual Constituição.
Mas, a permanência do texto original do Art. 475 provocaria:
- injustiças a todos os militares que permaneceram em atividade com a concessão de tratamento
privilegiado dos anistiados;
- ruptura do ordenamento legal, com a inobservância de condicionantes indispensáveis a exercício
profissional “presumindo-se satisfeitas as exigências legais e estatutárias...”
- prêmio aos punidos por furto, roubo, peculato, corrupção, indisciplina ao se anistiarem os atingidos
por atos administrativos, o que iria ferir moralmente o senso da justiça, hierarquia e disciplina.
- desestímulo e revolta dos que permaneceram em atividade quando ocorrer a “reintegração com
todos os direitos e vantagens”, sem que haja a necessária habilitação, qualificação, experiência e
atualização, somando-se ainda o recebimento de remuneração individual, pois, não houve o
correspondente trabalho realizado.
Parecer
A Emenda em exame pretende suprimir o art. 475 do Projeto, o qual concede anistia ampla,
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geral e irrestrita aos punidos por motivos políticos.
Trata-se de significativa conquista no plano da ordem democrática, fixando-se na esfera
constitucional norma que visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo.
A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos de transição democrática.
Pela rejeição da proposição.
EMENDA:13208 APRESENTAÇÃO:12-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PDT RJ BRANDÃO MONTEIRO
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 475
Dê-se nova redação ao artigo 475, que passa a ser:
Art. 475 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de 2 de setembro de
1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram atingidos, em decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos administrativos, e aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, bem
como aos atingidos pelo Decreto-Lei no. 864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se
preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira do servidor público civil e
militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes
assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira, com simultânea transferência, ex-ofício, à
inatividade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade, que têm esse direito
condicionado à obrigação de matrícula nos cursos previstos para as promoções alcançadas;
II - promoções a cargos, postos, graduações e níveis, que obedecerão aos critérios de antiguidade,
merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis especiais
relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as perspectivas de carreira de cada um
ao maior grau hierárquico;
III - o recebimento dos atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões e demais remunerações a qualquer título, calculados mês a mês em cada
ano, a partir da data do afastamento do anistiado, em pé de igualdade com qualquer dos seus pares,
como se não tivesse sido afastado do serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até
a data do pagamento efetivo, os quais são irredutíveis, mas sujeitos aos impostos gerais;
IV - contagem do período de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais.
§ 1o. - O direito de opção pela permanência em atividade não abrange os militares graduados e os
promovidos aos postos de oficial-general.
§ 2o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos, exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 3o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 4o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado que viveram no exílio,
terão computado, o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 5o. - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei 6683 extinguiu os efeitos
da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
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§ 6o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 7o. - Os benefícios a que se refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90
(noventa) dias a contar da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer
um dos herdeiros ou dependentes do anistiado falecido ou desaparecido.
Justificativa
Desde os gregos antigos que ANISTIA deve significar um “manto de esquecimento”, um véu a cobrir
antigos ferimentos ou cicatrizes. A administração passará a ser uma segunda e inaceitável instância
para a concessão ou não da anistia dada pelos constituintes, pois apenas alegará que a punição não
foi por motivo EXCLUSIVAMENTE político, o que obrigara o interessado a bater as portas do
Judiciário, para em ações que costumam se perpetuar, revolver túmulos e desenterrar antigas
ciumeiras, invejas, conflitos, acusações sem base processual e tendo de provar, muito dificilmente,
coisas que NÃO ocorreram já há décadas, com possíveis e até então ocultos acusadores e mesmo
testemunhas até já falecidos. Certamente ocorrerá algo parecido com o existente na ANISTIA
INVERSA, mostrando hipótese de que pode se repetir agora, de o suposto benefício acabar
prejudicando aqueles que deveriam ser favorecidos. A título de esclarecimento e para ficar registrado
na história, incluímos na justificação as razões representadas pelos cassados, recolocando a questão
da anistia em seus devidos termos.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa
técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:13911 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PT
MG JOÃO PAULO
Texto
DISPOSITIVO SUBSTITUTIVO: Artigo 475
O artigo 475, passa a ter a seguinte redação:
Artigo. 475. É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram punidos, em
decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, atos de exceção, atos institucionais,
atos complementares ou sanção disciplinar imposta em virtude de ato administrativo.
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis e militares a reintegração ao
serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações atrasados, com seus
valores corrigidos, a contar da data da punição, promoções a cargos, postos, graduações ou funções,
observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau hierárquico, computando-se o tempo
de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2o. - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente assegurados aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo,
exclusivamente nos casos considerados crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem
como aos que tiveram ações no Poder Judiciário sustados pelo Decreto-Lei no. 864, de 12 de
setembro de 1969.
§ 3o. - São consideradas preenchidas todas as exigências dos estatutos e demais leis que regem a
vida do servidor civil ou militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram
amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração, promoções por antiguidade, merecimento,
escolha, e em ressarcimento preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, não
prevalecerão quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
§ 4o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
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exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 5o. - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos anistiados a título de ressarcimento
dos atrasados, serão considerados apenas os valores auferidos, isoladamente, em cada ano, mês a
mês, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época, ficando a repartição ou entidade privada
responsável pelo recolhimento do imposto retido na fonte em cada mês.
§ 6o. - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará os dependentes dos
falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão política, cabendo-lhe o direito de ação
regressiva, que será imprescritível, contra o Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas,
sempre que se apurarem responsabilidades por excessos cometidos.
§ 7o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge ou dependente dos cidadãos abrangidos por este artigo
que viveram no exílio terá computado o período de vida no exterior, como tempo de serviço. O
beneficiário, seja do serviço público ou do setor privado, apresentará para este efeito na repartição
federal competente documentos comprovatórios de residência no estrangeiro.
§ 9o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 10. - O disposto no parágrafo anterior não inclui as indenizações pertinentes aos trabalhadores do
setor privado.
§ 11. - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a lei 6683 extinguiu os efeitos
da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
Justificativa
Na aplicação das anistias concedidas em 1979 e em 1985 houve sempre dificuldades da
administração na sua interpretação, causando prejuízos aos beneficiários e reduzindo o alcance
político e social que aquelas duas leis ensejavam.
Embora no relatório da Comissão de Sistematização constem como incorporados ao artigo 482 todos
os direitos do artigo 49 do Relatório da Comissão de Soberania, dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher, convém tornar mais clara esta redação, a fim de evitar-se demandas e disputas
desgastantes na esfera administrativa e na área do Judiciário.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 455 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo
melhor atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para
a implantação da ordem democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:14774 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB PE MANSUETO DE LAVOR
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo emendado: art. 475
Concede anistia ampla, geral e irrestrita.
Art. É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de 2 de setembro
de 1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram atingidos, em decorrência de motivação política, por
qualquer diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos administrativos, e aos
abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao
serviço ativo, bem como os atingidos pelo Decreto-Lei no. 864, de 12 de setembro de 1969,
considerando-se preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira de
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servidor público civil e militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram
amplamente satisfeitas, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direitos, sendo-lhes assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira, com simultânea transferência, "ex-ofício",
à inatividade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade, que ficam obrigados a
realizar os cursos previstos para as promoções alcançadas;
II - promoções a cargos, postos, graduações e níveis, que obedecerão aos critérios de antiguidade,
merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis especiais
relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as perspectivas de carreira de cada um
ao maior grau hierárquico;
III - o recebimento dos atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões e demais remunerações a qualquer título, calculados e tributados mês a mês,
em cada ano, a partir da data do afastamento do anistiado, como se não tivesse sido afastado do
serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo.
IV - contagem do período de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais.
§ 1o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 2o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondentes
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 3o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado que viverem de exílio,
terão computado, o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 4o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 5o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia perante o anistiado, os
benefícios a que se refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer um dos
herdeiros ou dependentes do anistiado falecido ou desaparecido.
Justificativa
Não há como procrastinar-se, ainda mais, a pacificação da família brasileira. Se de um lado os
Ministros Militares, com todo o espaço de que dispõem, e que não é pouco, manifestam sua oposição
à anistia aos seus ex-colegas, de outro, os punidos, não nos parecem dispostos a abandonar a luta,
até porque são homens, cujo passado revela muita coragem e determinação. E os constituintes de
1987 não podemos nos omitir diante do quadro que nos é apresentado, sob pena de nos
desgastarmos irremediavelmente.
A questão posta à nossa decisão afigura-se-nos bastante simples. Em primeiro lugar devemos avaliar
a sua justeza, para depois julgarmos de oportunidade. O resto constitui alegações estéreis que não
merecem sequer qualquer referência.
Em seu magistral artigo no “Jornal do Brasil”, edição de 12.07.87, sob o título de “Anistia ou
reparação”? Barbosa Lima Sobrinho esgota a questão com uma clareza meridiana. No seu
entendimento não há anistia a ser concedida aos punidos a partir do golpe de 1964. As punições
foram decorrentes da posição tomada pelos atingidos na defesa do monopólio estatal do petróleo e
do regime democrático representativo. E conclui em determinado trecho: “não me parece que seja
como de anistia, quando não houve nenhuma infração dos deveres dos códigos militares. O que se
trata é de uma nova lei, ou de um ato de reparação, a quem só deu exemplos de amor à hierarquia
de um ato de reparação, a quem só deu exemplos de amor a hierarquia e de obediência á disciplina.
Reparação, pois, e não anistia, pois que não haveria maior absurdo do que conceder anistia a não
culpados, a não rebelados, e contra os quais o único delito que se atribui é o de haver obedecido aos
juramentos prestados. Na verdade, reparação a quem, sem culpa, continua a sofrer castigos que se
prolongam há mais de vinte anos”.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
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minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:15263 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB RS JOSÉ PAULO BISOL
Texto
Emenda Modificativa ao artigo 475 do Projeto de Constituição
Dê-se ao artigo 475 a seguinte redação:
Art. 475 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de 18 de setembro
de 1946, até a data da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação política, por qualquer diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos
administrativos, e aos abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
como os atingidos pelo Decreto-Lei no. 864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se
preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira de servidor público civil e
militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes
assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira, com simultânea transferência, ex-offício,
à inatividade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade, que ficam obrigados a
realizar os cursos previstos para as promoções alcançadas;
II - promoções a cargos, postos, graduações e níveis, que obedecerão aos critérios de antiguidade,
merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis especiais
relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as perspectivas de carreira de cada um
ao maior grau hierárquico;
III - o recebimento dos atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões e demais remunerações a qualquer título, calculados e tributados mês a mês,
em cada ano, a partir da data do afastamento do anistiado, como se não tivesse sido afastado do
serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo.
IV - contagem do período de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais.
§ 1o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivo exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 2o. - os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 3o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado que viveram no exílio,
terão computado, o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 4o. - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei 6683 extinguiu os efeitos
da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
§ 5o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
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§ 6o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia perante o anistiado, os
benefícios a que se refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer um dos
herdeiros ou dependentes do anistiado falecido ou desaparecido.
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa
técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo
deste Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:15405 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE: M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PSB RJ JAMIL HADDAD
Texto
Emenda (substitutiva) Título X _ Disposições Transitórias
Dê-se ao Art. 475 e seu parágrafo único, a seguinte redação:
"Art. 475 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos que, no período de 02 de setembro de
1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram atingidos em decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos administrativos, e aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, bem
como aos atingidos pelo Decreto-lei no 864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se
preenchidas todas as exigências legais e estatutárias da carreira civil ou militar, na presunção de que
foram amplamente satisfeitas, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direitos, sendo-lhes assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo para os civis e militares que desejarem prosseguir em suas carreiras,
obrigados a realizar os cursos necessários à sua atualização, sendo excluídos desse direito de opção
os militares graduados, oriundos do círculo de praças, e os do círculo de oficiais generais;
II - promoções, como se em atividades estivessem, pelos critérios de antiguidade, merecimento, ou
por força de direitos adquiridos na data das punições, decorrentes de leis especiais relativas a zonas
de guerra e tempo de serviço;
III - recebimento de atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações, pensões, e
diferenças devidas corrigidas desde a data da punição, cabendo à União prover os recursos
financeiros necessários à aplicação desta anistia, bem como definir seu cronograma de pagamento; e
IV - contagem do tempo de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais;
§ 1o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos, ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões
ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 2o. - Os dependentes dos servidores civis e militares, e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 3o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado, que viveram no exílio,
terão computado o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 4o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia, os benefícios a que se
refere este artigo deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do
protocolo de entrada do requerimento do anistiado, ou de qualquer um dos herdeiros ou dependentes
do anistiado falecido ou desaparecido".
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Justificativa
As 34 anistias republicanas definiram, sempre, nos seus textos, a reversão ao serviço ativo de civis e
militares, que se SUBLEVARAM contra governos legalmente constituídos. É, portanto, de tradição
brasileira, a consagração da reparação irrestrita, garantindo aos anistiados o prosseguimento de suas
carreiras. Todavia, aos cassados, do período de 1964, cujo único crime foi o de terem DEFENDIDO A
CONSTITUIÇÃO, tem sido sistematicamente negada uma anistia efetivamente justa, dado que um
grande contingente de punidos continua sem reparação de qualquer espécie.
Apear das manifestações contrárias daqueles que insistem em dificultar a transição democrática,
determinando onde e quando, pode ou não, haver concórdia e democracia, inadmissível inverter a
lógica e a justiça, colocando os EFEITOS das injustas punições como CAUSA, para impedir a anistia
e manter os cassados com os seus direitos restritos.
A presente emenda é a consolidação das reinvindicações de todos os punidos, assim esclarecidos:
1- Serão reintegrados ao serviço ativo, para prosseguimento de suas carreiras, todos os civis
punidos. Os militares que retornarem, exceto os do círculo de praças e do círculo de oficiais
generais, e que optem pela reintegração, farão, para a sua atualização, os cursos
necessários.
2- Somente serão promovidos a oficial general os ofícios que, na data de suas punições, já
tinham direitos adquiridos pelas leis então vigentes.
3- O pagamento de atrasados deverá ser definido em cronograma e ser estabelecido pela
União.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa
técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:15517 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB PR MATHEUS IENSEN
Texto
Dê-se ao Artigo 475 e parágrafo a seguinte redação:
Art. 475 - É concedida anistia geral e
irrestrita a todos os que, até a data da
promulgação desta Constituição, foram atingidos,
em decorrência de motivação exclusivamente
política, por qualquer diploma legal, atos
institucionais, complementares ou administrativos,
e aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
como os atingidos pelo Decreto nº 864, de 12 de
setembro de 1969, assegurada a reintegração com
todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo
exercício, presumindo-se satisfeitas todas as
exigências legais e estatutárias da carreira civil
ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações
de prescrição, decadência de direito.
§ 1º. Os militares que se encontravam na
inatividade a época em que foram atingidos por
atos punitivos do movimento de 31 de março de
1964, deverão ser promovidos a graduação ou posto
imediato, na inatividade, sem a exigência de
qualquer requisito ou mesmo de inspeção de saúde.
Justificativa

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 98

A anistia deve ser ampla, geral e irrestrita. O “caput” do artigo e o parágrafo 1º atende aqueles que se
encontravam no serviço ativo, ao tempo em que foram punidos por atos punitivos da “revolução de
1964”, não cogitando dos inativos também foram alcançados. Estes não podiam ser candidatos a
cargos eletivos nem desempenhar função pública nem mesmo em cargo de confiança.
Estiveram submetidos ao ostracismo durante 21 anos e nesse tempo foram estranhos entre seus
irmãos, estrangeiros em sua própria pátria. Pelo constrangimento interno que sofreram é de justiça
conceder-lhes uma reparação, expressa na Emenda que ora se apresenta.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 455 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo
melhor atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação da
ordem democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:19070 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PFL RN JOSÉ AGRIPINO
Texto
Dê-se ao artigo 475 do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
Art. É concedida anistia a todos os que, no período de 18 de setembro de 1946, até a data
da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares e aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto no. 864,
de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções na aposentadoria ou na reserva, ao cargo,
posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, observados os critérios de
antiguidade e merecimento, vedada a escolha e obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas Leis e Regulamentos vigentes.
§ 1o. O disposto no caput deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da promulgação da
presente Constituição, vedada a remuneração, de qualquer espécie, em caráter retroativo.
Art. Todos os que tiveram mandatos cassados ou direitos políticos suspensos pelos atos
supracitados, no exercício de mandatos eletivos, contarão, para efeito de pensão e aposentadoria,
junto aos Institutos de Pensões das Casas Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de
Pensões dos Estados onde exerciam mandatos executivos, o período compreendido entre a data de
suspensão dos direitos políticos e cassação do mandato e a data de expiração do respectivo
mandato. Art. Aos empregados de empresas privadas ou aos seus dependentes, punidos por atos de
motivação política, fica assegurado o direito à aposentadoria e/ou pensão em valores atualizados
equivalentes à remuneração total que percebiam na função que exerciam como se em serviço
estivessem.
§ 1o. Fica assegurado, também, aos empregados de empresas privadas ou aos seus dependentes,
na mesma situação, o direito de requerer revisão de suas aposentadorias ou pensões, de modo a
torná-las equivalentes, em valores atualizados, ao total da remuneração auferida à época da
aplicação das mensalidades.
Justificativa
A presente emenda resulta da intenção do complementar benefícios contidos em leis e Decretos
anteriores.
Para tanto, integrantes de diversos Partidos Políticos, ouvindo segmentos da sociedade não
atendidos pelas anistias anteriores, procuraram, pela via do entendimento, formular proposições que
atendendo ao posicionamento das diversas correntes partidárias envolvidas, traduzissem
pensamento consensual sobre a questão.
Desta forma, e através desta proposta, são atendidas justas reinvindicações de militares,
principalmente integrantes do grupo de graduados das Forças Armadas, de políticos cuja cassação
interrompeu o exercício de mandatos eletivos, bem como, de empregados de empresas privadas que
sob acolhimento e posterior aprovação dos termos da presente emenda, receberão promovida pela
Assembleia Nacional Constituinte.
Parecer
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A Emenda pretende alterar a redação do art. 455 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo
melhor atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação
da ordem democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:19317 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PDT RJ BRANDÃO MONTEIRO
Texto
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se ao art. 475 e § único do Projeto de Constituição a seguinte redação:
Dê-se ao art. 475 e § único do Projeto de Constituição a seguinte redação:
Art. 475. - É concedido anistia ampla, geral e irrestrita ao todos que, no período de 2 de setembro de
1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram atingidos em decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos administrativos, e aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, bem
como aos atingidos pelo Decreto-Lei no. 864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se
preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira de servidor público civil, e
militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes
assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira com simultânea transferência, ex- ofício, à
inatividade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade, obrigatória a matrícula nos
cursos previstos para as promoções alcançadas;
II - promoções a cargos, postos, graduações e níveis, que obedecerão aos critérios de antiguidade,
merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis especiais
relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as perspectivas de carreira da cada um
ao maior grau hierárquico.
III - o recebimento dos atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões e demais remunerações a qualquer título, calculados mês a mês em cada
ano, a partir da data do afastamento do anistiado, em pé de igualdade com qualquer dos seus pares,
como se não tivesse sido afastado do serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até
a data do pagamento afetivo, os quais são irredutíveis.
IV - contagem do período de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais.
§ 1o. - O direito de opção pela permanência em atividade não abrange os militares graduados e os
promovidos aos postos de oficial-general.
§ 2o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 3o. - Os dependentes dos servidores civis e 8ilitares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teria sido assegurada a cada beneficiário desta
anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 4o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado que viveram no exílio,
tetão computado, o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 5o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 6o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia, os benefícios a que se
refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do
protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer um dos herdeiros ou dependentes
do anistiado falecido ou desaparecido.
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Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica estabelecer
detalhes acerca da implementação, no texto constitucional. A redação do art. 475 do projeto, de resto
aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste Relator regula de forma completar a
concessão de benefício, deixando para a legislação infraconstitucional a regência dos aspectos
específicos da anistia. Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no
Substitutivo, pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:19654 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB ES ROSE DE FREITAS
Texto
Nas Disposições Transitórias, onde couber:
Art. É concedida Anistia Ampla Geral e
Irrestrita a todos que, no período de 18 de
setembro 1946, até a data da promulgação desta
constituição foram atingidos, em decorrência
exclusiva motivação política, por qualquer diploma
legal, atos institucionais complementares
administrativos, e aos que foram abrangidos pelo
Decreto-Lei 18, 15/12/61, bem como os atingidos
pelo Decreto Lei 864, 12/09/69, asseguradas as
promoções por merecimento ou antiguidade na
aposentadoria, reforma ou na reserva, ao cargo,
posto ou graduação, consideras preenchidas todas
as exigências das leis e regulamentos vigentes.
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
A Emenda pretende alterar a redação do art. 455 do Projeto.
A nosso ver o texto original, com pequenas modificações introduzidas no Substitutivo melhor
atende aos desígnios da anistia, processo esse de grande relevância para a implantação
da ordem democrática estável e sólida.
Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que parte dela acha-se aproveitada
pelo substitutivo.
EMENDA:19698 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB PR JOVANNI MASINI
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 475
Artigo 475 O Artigo 475 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:
Art. 475 - É concedida anistia a todos punidos ou processados por atos de exceção, institucionais ou
complementares, praticados no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 01 de
fevereiro de 1987.
§ 1o. - Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo,
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes.
§ 2o. - A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração de qualquer
espécie, em caráter retroativo.
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§ 3o. - Excluem-se os servidores civis ou militares que já se encontravam aposentados, na reserva ou
reformados, quando atingidos pelas medidas do "caput" deste artigo.
§ 4o. - Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já
falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego,
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte,
cumprida a legislação específica.
§ 5o. - A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os
respectivos regimes jurídicos
Justificativa
Com a presente emenda tentamos evitar que o texto original proposto no projeto de constituição
tenha consequências nocivas e que poderão.
A anistia já foi concedida. E o foi no mesmo momento da convocação desta Constituinte, com o
objetivo de se iniciar uma transição política, com a sociedade já “pacificada” e em paz.
A anistia agora já é coisa do passado. Já gerou os efeitos reparadores necessários, não havendo
nada mais que se possa acrescer, sem se correr o grande risco de injustiçar a todos os que
permaneceram em atividades.
Esta nova abrangência proposta não encontra respaldo em nossa história.
Portanto, proponho que se mantenha o que já foi concedido e está em vigor, fruto de exaustivos
debates nesta casa no final do ano de 1985.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica estabelecer
detalhes acerca da implementação, no texto constitucional. A redação do art. 475 do projeto, de resto
aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste Relator regula de forma completar a
concessão de benefício, deixando para a legislação infraconstitucional a regência dos aspectos
específicos da anistia. Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no
Substitutivo, pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.
EMENDA:19724 APRESENTAÇÃO:13-08-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:M EMENDAS (1P) AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Autor
PMDB ES JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
Texto
Emenda Aditiva
Inclua-se, nas Disposições Transitórias, o
texto a seguir enunciado, onde couber:
Art. (...) É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de 02 de setembro de
1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram atingidos, em decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos administrativos, e aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, bem
como aos atingidos pelo Decreto Lei no. 864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se
preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira de servidor público civil e
militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes
assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira, com simultânea transferência, ex-ofício, à
inatividade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade, que ficam obrigados a
realizar os cursos previstos para as promoções alcançadas;
II - promoções a cargos, postos, graduações e níveis, que obedecerão aos critérios de antiguidade;
merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis especiais
relativos a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as perspectivas de carreira de cada um
ao maior grau hierárquico;
III - o recebimento dos atrasados relativos à salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões e demais remunerações a qualquer título, calculados e tributados mês a mês,
em cada ano, a partir da data do afastamento do anistiado, como se não tivesse sido afastado do
serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo;

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 102

IV - contagem do período de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais.
§ 1o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 2o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função emprego, posto ou graduação que teriam sido assegurados a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 3o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado que viveram no exílio,
terão computado o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 4o. - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou juntos aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei no. 6.683 extinguiu os
efeitos da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
§ 5o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 6o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia perante o anistiado, os
benefícios a que se referem este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer um dos
herdeiros ou dependentes do anistiado falecido ou desaparecido.
Justificativa
A emenda se propõe a restabelecer direitos, arbitrariamente suspensos pelo regime de exceção,
insaturado no País.
As disposições pertinentes, ora apresentadas, visam explicitar as prerrogativas peculiares à figura
jurídica da anistia e, ademais, consideram supridos os requisitos que se afeiçoam a cargos e
carreiras, no âmbito do serviço público civil e militar, tanto quanto no setor privado.
É bem de ver, finda, que o texto busca impedir interpretações restritivas e até mesmo excludentes de
direitos, segundo ocorrera em exames de processos administrativos.
Em razão disto, adotamos o entendimento, sugerido em análises e debates, e referendado pelo
consenso dos segmentos consultados.
Parecer
Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação do ilustre Autor em disciplinar
minunciosamente os efeitos práticos e legais da anistia, não nos parece
de boa técnica estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto constitucional.
A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado com mínimas alterações no Substitutivo deste
Relator regula de forma completar a concessão de benefício, deixando para a legislação
infraconstitucional a regência dos aspectos específicos da anistia.
Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos acham-se no Substitutivo,
pelo qual opinamos pela aprovação parcial da Emenda.

___________________________________________________________________

FASE O
EMENDA:22086 APRESENTAÇÃO:01-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB PE GONZAGA PATRIOTA
Texto
Emenda Aditiva
Adicione-se ao Título X - Disposições Transitória -
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Art. 1º do Projeto de Constituição,
logo após a palavra "complementares, a expressão
"por declaração de incapacidade física ou mental".
Justificativa
Muitos ex-militares, comprovadamente envolvidos em atos políticos no passado, julgados nas
Auditorias Militares, foram declarados incapazes física ou mentalmente para o serviço militar, com a
observação de que "pode prover os meios de subsistência"; tais ex-militares possuem condições de
saúde satisfatórias e que podem ser comprovados.
Como medida de Justiça, que se possa fazer a ex-militares de caráter íntegro, que defenderam,
muitas vezes com o sacrifício da própria liberdade, a Ordem Constitucional vigente até então, e que
pelas razões acima estão até os dias presentes sofrendo injustas discriminações, deve a Assembleia
Nacional Constituinte proceder à reparação merecida, após tão longos e sofridos anos de jejum
democrático.
Parecer
A Emenda em análise visa a ampliar os benefícios da anistia a que se refere o art. 1º do Título
das DisposiçõesTransitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingidos por motivos
exclusivamente políticos, mediante declaração de incapacidade física ou mental.
A situação descrita, a nosso ver, deverá ser apreciada, caso a caso, pelas autoridades
competentes para que seja comprovado o artifício utilizado, não devendo receber
tratamento apriorístico pelo texto Constitucional.
Pela rejeição.
EMENDA:22236 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 APROVADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB BA MARCELO CORDEIRO
Texto
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao art. 1º do Título X, disposições Transitórias, parágrafos a serem
numerados como §§ 1º e 2º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 3º:
Estabelece a indenização especial aos anistiados. Acrescenta parágrafos ao dispositivo
que concede anistia.
Parágrafo 1º Os servidores civis e
militares anistiados receberão indenização
especial correspondente à soma dos salários dos
últimos cinco anos.
Parágrafo 2º O pagamento da indenização
especial tomará como base o salário atualizado do
servidor e será efetivado no prazo de trinta (30)
dias seguintes ao recebimento do pedido.
Justificativa
O Estatuto dos Funcionários Públicos estabelece três formas de reingresso no serviço público:
reintegração, readmissão e reversão.
I – reintegração é o ato pelo qual o formulário demitido reingressa no serviço público com
ressarcimento dos prejuízos (Conf. Estatuto).
A demissão é considerada nula por sentença judicial ou novo ato administrativo revogatório do ato
demissionário, voltando o funcionário demitido à situação anterior, ressarcido de todos os prejuízos
materiais, inclusive acessos a que teria direito.
O ato ilegal nenhum efeito pode produzir, e assim também as suas consequências devem
desaparecer por tanto quanto possível.
O Estatuto recomenda, por isso mesmo, a reparação do prejuízo (ver Themistocles Brandão
Cavalcanti, “O Funcionário Público e seu Estatuto”, Freitas Bastos, 1946, pag. 267 e seguintes).
II – na boa técnica administrativa, a readmissão é ato próprio, não se confunde com a reintegração, é
revisão em reconsideração do ato demissionário.
Cria a situação jurídica nova para o funcionário, que reingressa no serviço público sem ressarcimento
dos prejuízos, contando, apenas, o tempo de serviço para o efeito de aposentadoria.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 104

A readmissão não implica continuação de exercício funcional, mas em nova nomeação. A admissão
deve ocorrer em vaga a ser preenchida por merecimento e não ferir eventual direito de acesso por
antiguidade dos outros funcionários.
III – A reversão se verifica quando desaparecem os motivos de aposentadoria, revertendo o
funcionário ao serviço (Conf. Estatuto).
A aposentadoria pode ter ocorrido por medida política ou disciplinar.
IV – A anistia é forma de reingresso de outra espécie.
Medida tipicamente política, aparenta guardar semelhança com as formas estatutárias de reingresso,
de quem parece recolher particularidades para integrar sua execução.
De regra, o benefício da anistia é irrenunciável, e não sua suscetível de desistência, de revogação ou
de preclusão. Mas o ato de anistia pode subordinar a condições, ou termos, os seus efeitos ou
benefícios (Ver Pontes de Miranda, Comentários, 1953, Max Limonad. pgs. 344 e seguintes).
Cabe ao legislador fixar-lhes pressupostos e limites.
Não se trata de dívida nova, que o Estado assuma, mas continuação da dívida, que se constitui ao
longo do tempo. O estado assume a responsabilidade de reparar os danos, mas é juiz da
oportunidade e do alcance de tal gesto.
“A anistia restabelece, não repõe, não cria; volve a um ponto- não percorre, a partir dele, um caminho
que poderia ter percorrido e não foi” (Pontes).
Essa conceituação, aproxima bastante o benefício da anistia do instituto de reintegração, afastandose entretanto, no que se refere ao ressarcimento patrimonial.
Mesmo a emenda constitucional que, em 1985, revigorou a anistia de 1979, cuidou de vedar “a
remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo”.
Sem embargo, dúvida não resta que na anistia, como na reintegração, opera-se uma novação na
relação jurídica. E abstraindo-se as posições que admitem a retroatividade da remuneração de forma
absoluta, isto é, a percepção de todos os atrasados, desde a demissão até sabedoria está em
encontrar no próprio ordenamento jurídico pátrio uma solução para a questão, solução que seja
juridicamente correta e moralmente inatacável.
E a solução está na lei.
É o instituto da prescrição quinquenal a favor da Fazenda que se refere a qualquer direito que alguém
como credor dela (Bevilaqua)
O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, dispõe:
Art. 1º - As dívidas passivas da união, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito de ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram.
E não se diga que o dispositivo alcança apenas a fazenda, deixando o descoberto as demais
entidades públicas.
O Decreto-lei nº 4.697, de 19 de agosto de 1942, assim complementa:
Art. 2º - O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange
as dívidas estatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições
exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como todo e qualquer direito e ação
contra os mesmos.
Portanto, de um lado todos os entes públicos estão cobertos pela prescrição quinquenal; de outro,
podem os anistiados serem indenizados até o limite estabelecido por pela legislação em vigor.
O próprio dispositivo evocado contém, de si, matéria assemelhada à hipótese.
O art. 2º do referido Decreto nº 20.910, dispõe:
“Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões
vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou
diferenças”.
É proposta que está em consonância com ordenamento jurídico já legalmente estabelecido e pode
harmonizar os interesses em conflito e projetar seu ato de justiça como contribuição a outros
impressos que poderão encontrar solução consensual sempre que houver boa vontade.
Parecer
A proposição em tela pretende alterar as disposições inseridas no artigo 1º do Título das
Disposições Transitórias, o qual regula a concessão de anistia aos atingidospelos atos
de exceção editados pelo regime autoritários que se implantaram no País.
A redação do Substitutivo dá correto tratamento aos atingidos pelos atos arbitrários do
regime autoritário implantado no País.
Pela rejeição.
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EMENDA:22340 APRESENTAÇÃO:01-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB RO ARNALDO MARTINS
Texto
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)
O artigo 1o. das "Disposições Transitórias", Título X passa a ter a seguinte redação:
Art. 1º É mantida a anistia aos servidores
públicos e militares, conforme o previsto no artigo
4º e seus parágrafos, da Emenda Constitucional no
26, de 27 de novembro de 1985.
§ 1º Aplicam-se aos atingidos, durante o
ano de 1964, por atos administrativos decorrentes
de motivação exclusivamente política, as prescrições
do caput deste artigo.
§ 2º Para efeito de promoções, deverão ser
aplicadas as disposições contidas nos Estatutos
dos militares e dos Funcionários Públicos Civis da
União, em vigor na data da promulgação da Emenda
Constitucional no. 26.
Justificativa
Três são os tópicos a serem estudados no tocante à anistia, que são a reintegração, a promoção e o
ressarcimento.
Praticamente o texto do artigo 1º do Projeto, e o seu parágrafo único, atendem aos anseios das
Forças Armadas.
Entretanto considero que o texto da presente proposta é melhor, pois além de manter o que já está
previsto, através do consenso, na Constituição vigente, corrige algumas anomalias, porquanto as
promoções foram realizadas com base em Decreto, quando existem leis (Estatutos) que regulam este
assunto.
Parecer
A Emenda em questão sugere alteração redacional no art.1º do Título das disposições Transitórias.
A proposição, em síntese, busca minimizar os efeitos e a abrangência da anistia.
Pela rejeição.
EMENDA:22567 APRESENTAÇÃO:01-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PSB RJ JAMIL HADDAD
Texto
Emenda (aditiva) Título X - Disposições Transitórias
Acrescente-se ao "caput" do art. 1º, após a
palavra "complementares", a expressão "por
declaração de incapacidade física ou mental".
Justificativa
Muitos ex-militares, comprovadamente envolvidos em atos políticos, no passado, fora declarados
incapazes física ou mentalmente possuíam boas condições de saúde, e as possuem até hoje,
cabendo-lhes portanto reparação.
Parecer
A Emenda em análise visa a ampliar os benefícios da anistia a que se refere o art. 1º do Título
das DisposiçõesTransitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingidos por motivos
exclusivamente políticos, mediante declaração de incapacidade física ou mental.
A situação descrita, a nosso ver, deverá ser apreciada,caso a caso, pelas autoridades
competentes para que seja comprovado o artifício utilizado, não devendo receber tratamento
apriorístico pelo texto Constitucional.
Pela rejeição.
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EMENDA:22940 APRESENTAÇÃO:01-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB BA CARLOS SANT'ANNA
Texto
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 1º e parágrafo único do Título X Disposições Transitórias
O Artigo 1º e seu parágrafo único das
Disposições Transitórias (Título X) do Projeto de
Constituição (Substitutivo do Relator) passa ter a
seguinte redação:
Art. 1º É concedida anistia a todos que, no
período de 2 de setembro de 1961 até a data da
promulgação, desta Constituição, foram atingidos,
em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, asseguradas as promoções na
inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação
a que teriam direito se estivessem em serviço
ativo, obedecidos os prazos de permanência em
atividade previstos nas leis e regulamentos
vigentes e respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos
servidores públicos civis e militares, observados
os respectivos regimes jurídicos.
Parágrafo único. O disposto no "caput" deste
artigo somente gera efeitos financeiros a partir
da promulgação da presente Constituição, vedada a
remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
Justificativa
O texto original deste artigo amplia em muito, no tempo, a anistia já concedida.
Pretendemos manter vivo o espírito que norteou o debate e a aprovação da Emenda Constitucional nº
26/85. A edição de uma nova anistia nos parece ser descabida na atual conjuntura.
Apesar disto, alguns poderão ser beneficiados em face de mobilidade vertical da carreira ocorrida
entre 27 de novembro de 1985 e a data da promulgação desta Carta.
Em síntese, mantivemos a anistia já concedida e a atualizamos até a data da promulgação da nova
Constituição.
Parecer
A Emenda em questão sugere alteração redacional no art. 1º do Título das disposições Transitórias.
A proposição, em síntese, busca minimizar os efeitos e a abrangência da anistia.
Pela rejeição.
EMENDA:22950 APRESENTAÇÃO:01-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PSB RJ JAMIL HADDAD
Texto
EMENDA SUBSTITUTIVA
Título X - Disposições Transitórias
Dê-se ao art. 1º a redação seguinte:
"Art. 1o. - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos que, no período de 2 de
setembro de 1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram atingidos em decorrência de motivação política,
por qualquer diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos administrativos, e aos
abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao
serviço ativo, bem como aos atingidos pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de setembro de 1969,
considerando-se preenchidas todas as exigências legais e estatutárias da carreira civil ou militar,
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na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não prevalecendo quaisquer alegações de
prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo para os civis e militares que desejarem prosseguir em suas carreiras,
obrigados a realizar os cursos necessários à sua atualização, sendo excluídos desse direito de opção
os militares graduados, oriundos do círculo de praças, e os do círculo de oficiais generais;
II - promoções, como se em atividade estivessem, pelos critérios de antiguidade, merecimento, ou por
força de direitos adquiridos na data das punições, decorrentes de leis especiais relativas a zonas de
guerra e tempo de serviço;
III - recebimento de atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações, pensões, e
diferenças devidas corrigidas desde a data da punição, cabendo à União prover os recursos
financeiros necessários à aplicação desta anistia, bem como definir seu cronograma de pagamento; e
IV - contagem do tempo de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais;
§ 1o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos, ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 2o. - Os dependentes dos servidores civis e militares, e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 3o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado, que viveram no exílio,
terão computado o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 4o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia, os benefícios a que se
refere este artigo deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do
protocolo de entrada do requerimento do anistiado, ou de qualquer um dos herdeiros ou dependentes
do anistiado falecido ou desaparecido."
Justificativa
As 34 anistias republicanas definiram, sempre, nos seus textos, a reversão ao serviço ativo de civis, e
militares, que se SUBLEVARAM contra governos legalmente constituídos. É, portanto, da tradição
brasileira, a consagração da reparação irrestrita, garantindo aos anistiados o prosseguimento de suas
carreiras. Todavia, aos cassados, do período pós 1964, cujo único crime foi o de terem DEFENDIDO
A CONSTITUIÇÃO, tem sido sistematicamente negada uma anistia efetivamente justa, dado que um
grande contingente de punidos continua sem reparação de qualquer espécie.
Apesar das manifestações contrárias daqueles que insistem em dificultar a transição democrática,
determinando onde e quando, pode ou não, haver concórdia e democracia, inadmissível inverter a
lógica e a justiça, colocando os EFEITOS das injustas punições como CAUSA, para impedir a anistia
e manter os cassados com os seus direitos restritos.
A presente emenda é a consolidação das reinvindicações de todos os punidos, assim esclarecidas;
1 - serão reintegrados ao serviço ativo, para prosseguimento de suas carreiras, todos os civis
punidos. Os militares que retornarem, exceto os do círculo de praças e do círculo de oficiais generais,
e que optem pela reintegração, farão, para a sua atualização, os cursos necessários.
2 – somente serão promovidos a oficial general os oficiais que, na data de suas punições, já tenham
adquiridos pelas leis então vigentes.
3 – o pagamento de atrasados deverá ser definido em cronograma a ser estabelecido pela União.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e reparar os
danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:23516 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 PARCIALMENTE APROVADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB PE NILSON GIBSON
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Texto
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigos 1º, 2º e 3º, do título X - Disposições transitórias
Suprima-se do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização:
- os artigos 1º, 2º e 3º das disposições transitórias.
Justificativa
A proposição de anistia ampla, geral e irrestrita, nos termos como está apresentada, denega um ato
jurídico perfeito, apreciado e aprovado pelo próprio Congresso Nacional, que foi a Anistia concedida
pela Emenda Constitucional nº 26/85.
Compromete a origem do Poder Constituinte, atribuído ao Congresso nacional, uma vez que
desconsidera a Emenda Constitucional nº 26/85, que convocou e instituiu a Assembleia Nacional
Constituinte e concedeu anistia a todos os servidores públicos civis e militares.
Dispensa os pré-requisitos da carreira militar e despreza a experiência acumulada ao longo da vida
militar, os quais são considerados essenciais à ascensão hierárquica e ao exercício das funções
atribuídas aos diferentes postos e graduações militares.
Abre precedentes que podem provocar enorme onda de requerimentos e demandas judiciais de
consequências incomensuráveis.
Configura uma flagrante injustiça, pelo tratamento privilegiado aos anistiados, em relação aos que
permaneceram na ativa.
Implica em elevado ônus financeiro para a Nação.
Parecer
A presente Emenda pretende suprimir os três primeiros artigos das Disposições Transitórias,
os quais disciplinam a concessão de anistia e a comissão dos atos praticado durante
o regime de exceção, respectivamente.
A anistia constitui anseio de grande número de brasileiros atingidos por atos do regime autoritário.
É hora de se corrigir situações geradas que implicaram graves prejuízos para tantos brasileiros.
Quanto à supressão do art. 3º, com ela concordamos.
Aprovação parcial
EMENDA:23627 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 APROVADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB BA MÁRIO LIMA
Texto
Os artigos 1º e 2º das Disposições Transitórias do Substitutivo ao Projeto de Constituição, passam
a ter a seguinte redação:
Art. 1º - Compete ao poder judiciário a
aplicação dos efeitos cíveis inerentes à anistia
concedida pelo Congresso Nacional em 27 de
novembro de 1985.
§ 1º - A Administração Pública, à sua
exclusiva iniciativa, competência e critério,
poderá readmitir ao serviço ativo o servidor
público anistiado.
§ 2º - Quaisquer pagamentos decorrentes da
aplicação do disposto no caput deste artigo
deverão ser compensados com outros já
recebidos com a mesma finalidade.
§ 3º - Cabe ao Ministério Público fiscalizar
e zelar, judicial e extrajudicialmente, pela
aplicação da anistia na defesa do interesse
público do anistiado.
Justificativa
Justifica-se a presente emenda pelo seguinte: é o Poder judiciário e não apenas um único de seus
órgãos que deve ter a competência para dirimir os conflitos porventura surgidos no processo de
aplicação das leis, seguindo-se o princípio duplo grau de jurisdição. Além disso as normas de anistia
não podem ficar imunes do crivo desse Poder, que é, por natureza e historicamente, o único que tem
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por objetivo interpretar e aplicar as leis, especialmente a Constituição da República, sem o que não
há como falar-se em Estado de Direito.
O parágrafo primeiro desta emenda está conforme o § 3º da emenda Constitucional nº 26/85, pois
não seria concebível que a Nova Constituição restringisse direitos já consagrados.
E, finalmente, impõe-se a fiscalização e zelo do Ministério Público no processo de aplicação das
normas de anistia: primeiro, porque contribuirá para eliminar tensões entre o anistiado e os órgãos da
administração pública; e, segundo, porque propiciará a solução dos conflitos no próprio âmbito da
administração pública, e, por consequência, reduzirá sensivelmente o vulto de trabalho na esfera
judicial.
Parecer
A proposição em tela pretende alterar as disposições inseridas no artigo 1º do
Título das Disposições Transitórias, o qual regula a concessão de anistia aos atingidos pelos
atos de exceção editados pelo regime autoritários que se implantaram no País.
A redação do Substitutivo dá correto tratamento aos atingidos pelos atos arbitrários do regime
autoritário implantado no País.
Pela rejeição.
EMENDA:24191 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PTB SP FARABULINI JÚNIOR
Texto
Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição _
Substitutivo do Relator
Adicione-se ao Título X - Disposições Transitórias - Art. 1º, logo após a palavra
"complementares" a expressão "por declaração de incapacidade física ou mental".
Justificativa
Muitos ex-militares com passado político comprovado, de sabida probidade e honradez, julgados
pelas Auditorias Militares por haverem defendido a Constituição e os Poderes Constituídos até então,
foram atingidos pelo estigma de “incapaz definitivamente para o serviço militar”, com a observação de
que “pode prover os meios de subsistência”, desde que provessem esses meios fora do ambiente
militar, ainda que possuíssem a Estabilidade prevista em Lei. Estes são “incapazes”, que na realidade
são perfeitamente aptos para qualquer atividade, incluída a militar discricionário, os quais tinham
antes e tem hoje perfeitas condições de ajuste ao meio social em que vivem. A legislação autoritária
dos primórdios revolucionários, foi feita sob medida par a proceder ao expurgo destes militares
politicamente indesejáveis aquela época.
Parecer
A Emenda em análise visa a ampliar os benefícios da anistia a que se refere o art. 1º do Título
das Disposições Transitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingidos por motivos
exclusivamente políticos, media declaração de incapacidade física ou mental.
A situação descrita, a nosso ver, deverá ser apreciada, caso a caso, pelas autoridades competentes
para que seja comprovado o artifício utilizado, não devendo receber tratamento apriorístico pelo
texto Constitucional.
Pela rejeição.
EMENDA:24225 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB PE NILSON GIBSON
Texto
EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 1º do Título X
Disposições Transitórias.
Suprima-se do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator) o Artigo 1º e seu
parágrafo único do Título X - Disposições Transitórias.
Justificativa
A supressão proposta visa a eliminar do texto constitucional assunto episódico e plenamente
solucionado. Este Congresso Nacional, após exaustivos debates, aprovou a Emenda Constitucional,
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após exaustivos debates, aprovou a Emenda Constitucional nº 26/85, que além de conceder uma das
mais benévolas anistias de nossa história, convocou a presente Assembleia nacional Constituinte.
A ampliação da abrangência no tempo e a extensão da anistia com base no Decreto Legislativo nº 18,
de 15 de dezembro de 1961 e no Decreto – Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, não responde à
expectativa da sociedade, que se reporta tão somente aos fatos ocorridos em 1964.
A anistia já foi concedida e a permanência deste dispositivo se constitui numa verdadeira reanistia.
Por outro lado, o recurso ao Judiciário é facultado àqueles que se julguem não atendidos em suas
pretensões. A promulgação da nova Carta revoga, as portas do Poder judiciário a todos que a ele
quiserem recorrer.
Parecer
A presente Emenda visa a suprimir o art. 1º das Disposições transitórias, o qual prevê a concessão
de anistia aos atingidos por atos de exceção por motivos políticos - ideológicos.
A anistia constitui anseio de grande parcela de brasileiros atingidos por atos de autoridade.
A nova Constituição deve dar tratamento capaz de reparar as injustiças cometidas.
Pela rejeição.
EMENDA:24440 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB GO IRAPUAN COSTA JÚNIOR
Texto
Suprima-se, do Título X, nas "Disposições Transitórias", do Projeto de Constituição, o art.
1º e seu respectivo e correlato parágrafo único.
Justificativa
Trata-se de uma exceção injustificável a concessão de uma anistia genérica, como determinada nos
referidos dispositivos, abrangendo atos legitimamente praticados em momento histórico do País, e
segundo as normas então vigentes.
Parecer
A presente Emenda visa a suprimir o art. 1º das Disposições transitórias, o qual prevê a concessão
De anistia aos atingidos por atos de exceção por motivos políticos - ideológicos.
A anistia constitui anseio de grande parcela de brasileiros atingidos por atos de autoridade.
A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injustiçados.
Pela rejeição.
EMENDA:24912 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB MA ONOFRE CORRÊA
Texto
Suprimam-se do projeto de Constituição os arts. 1º e 2º do Título X,
renumerando-se os demais.
Justificativa
A lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, bem como a Emenda Constitucional nº 26, de 27 de
novembro de 1985, concederam uma das mais generosas anistias da história política do país.
Apenas para citar um exemplo, na Aeronáutica, foram punidos pelos atos de exceção 487 servidores,
sendo 131 Oficiais, 313 Sargentos, 02 Taifeiros e 41 funcionários civis. Destes, apenas quatro
deixaram de ser anistiados porque haviam sido condenados na Justiça Militar ou na Justiça Civil por
crimes tais como homicídio, sequestro, assalto, estelionato e falsificação de dinheiro. Todos os
demais foram promovidos e recebem os proventos a que tem direito na situação de inatividade,
devendo-se ressaltar que 29 militares e civis foram efetivamente reintegrados ao serviço ativo e
posteriormente, passaram a reserva ou foram aposentados com todos os direitos.
Parecer
A presente Emenda pretende suprimir os dois primeiros artigos das Disposições Transitórias,
os quais disciplinam a concessão de anistia e a comissão dos atos praticado
durante o regime de exceção, respectivamente.
A anistia constitui anseio de grande número de brasileiros atingidos por atos do regime autoritário.
É hora de se corrigir situações geradas que implicaram graves prejuízos para tantos brasileiros.
Pela rejeição da Emenda.
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EMENDA:25540 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PFL PE RICARDO FIUZA
Texto
Suprima-se o art. 1º do Título X Disposições Transitórias do Projeto de Constituição, renumerando-se os demais.
Justificativa
Em 1985, já em plena Nova República, quando da Emenda Constitucional nº 26, o Congresso
Nacional antecipou-se à própria Assembleia Nacional Constituinte, concedendo e ampliando,
a época, a anistia aos que foram punidos por motivação política.
Houve assim, em realidade, uma antecipação, propiciando que esta Assembleia se instalasse e
funcionasse sem as marcas do passado, com a anistia já implementada.
Por outro lado, alterar agora, nesta Assembleia, o texto dado à anistia, em 1985, é voltar-se contra o
ato de sua própria convocação, visto que tal matéria foi motivo de amplos debates no Congresso
Nacional, àquela época.
Parecer
A presente Emenda visa a suprimir o art. 1º das Disposições transitórias, o qual prevê a concessão
de anistia aos atingidos por atos de exceção por motivos políticos - ideológicos.
A anistia constitui anseio de grande parcela de brasileiros atingidos por atos de autoridade.
A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injustiçados.
Pela rejeição.
EMENDA:25657 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 REJEITADA
FASE: O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PT
SP LUIZ GUSHIKEN
Texto
Emenda Modificativa
Dê-se ao "caput" do artigo 1o., Título X, Disposições Transitórias do Substitutivo do
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
Art. 1º - É concedida anistia a todos que,
no período de 18 de setembro de 1964, até a data
da promulgação desta Constituição, foram
atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por atos de exceção,
institucionais, complementares ou declaração de
incapacidade física e mental, e aos que foram
abrangidos pelo Decreto-Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1969, asseguradas as promoções na
inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação
a que teriam direito se estivessem em serviço
ativo, obedecidos os prazos de permanência em
atividade previstos nas leis regulamentos
vigentes, e respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos
servidores públicos civis e militares, observados
os respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Muitos militares, comprovadamente envolvidos em atos políticos, sendo julgados nas Auditorias
Militares, foram afastados como “incapazes física ou mentalmente para o serviço militar”, com a
observação de que “podem prover os meios de subsistência”.
Tais militares, entretanto, possuíam e possuem condições de saúde satisfatórias e que podem ser
comprovados.
É necessário fazer jus a estes militares de caráter íntegro, que defender e, muitas vezes com o
sacrifício da própria liberdade, a ordem institucional vigente até então, e que pelas razões acima,
estão até o momento sofrendo injustas discriminações.
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Cabe a Assembleia Nacional Constituinte proceder à reparação merecida, após tão longos e sofridos
de jejum democrática.
Parecer
A Emenda em análise visa a ampliar os benefícios da anistia a que se refere o art. 1º do Título das
Disposições Transitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingidos por motivos
exclusivamente políticos, media declaração de incapacidade física ou mental.
A situação descrita, a nosso ver, deverá ser apreciada, caso a caso, pelas autoridades competentes
para que seja comprovado o artifício utilizado, não devendo receber tratamento
apriorístico pelo texto Constitucional.
Pela rejeição.
EMENDA:25922 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PFL PR JACY SCANAGATTA
Texto
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 1º das Disposições Transitórias
Suprima-se o Art. 1º, e seu parágrafo, das
Disposições Transitórias do Substitutivo da Comissão de Sistematização.
Justificativa
O preceito se afigura dispensável desde que a Emenda Constitucional n 26, de 1985, em seu artigo
4º, já assegura a anistia ampla a todos os servidores públicos, civis e militares, atingidos, em
decorrência de motivação exclusivamente política, por atos punitivos.
Além do mais, a disposição em tela veio jurar fortes e indesejáveis polêmicas, suscitando uma
expectativa de crise contra a Constituinte e as Forças Armadas.
A nação dispõe de um Poder Judiciário onde os direitos invocados devem ser dirigidos, sob
inspiração dos efeitos, que continuam vigentes, da Emenda nº 26, que trouxe também as eleições
diretas para o Presidente da República, a convocação da Assembleia Constituinte e a reconciliação
Nacional.
Parecer
A presente Emenda visa a suprimir o art. 1º das Disposições transitórias, o qual prevê a concessão
de anistia aos atingidos por atos de exceção por motivos políticos - ideológicos.
A anistia constitui anseio de grande parcela de brasileiros atingidos por atos de autoridade.
Pela rejeição.
EMENDA:27485 APRESENTAÇÃO:03-09-1987 APROVADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB MS VALTER PEREIRA
Texto
Título X
Disposições Transitórias
Dê-se ao art. 1º do título X – Disposições Transitórias, a seguinte redação:
"Art. 1º - O Poder Judiciário concederá
anistia a todos os servidores, civis e militares,
que foram atingidos por atos institucionais,
complementares e outras medidas dotadas de força
de lei, inclusive as de natureza administrativa,
editadas exclusivamente política e que não foram
contemplados por idêntico benefício, anteriormente
concedido.
§ 1º. - O direito previsto neste artigo
deverá ser postulado por cada interessado,
individualmente, perante o Supremo Tribunal
Federal, a quem caberá apreciar as provas que
configurem a natureza política do delito que
ensejou a punição e prolatar a decisão.
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§ 2º. - Os benefícios gerados pelo "caput"
deste artigo compreendem a reintegração ao cargo,
emprego ou posto e as respectivas a que faria jus
se na atividade est8vesse o postulante.
§ 3º. - A aplicação do disposto neste artigo
e parágrafos, implica na transferência para a
inatividade dos beneficiários, e os efeitos
financeiros decorrentes somente se produzirão à
partir da promulgação desta Constituição, vedada a
remuneração de qualquer espécie em caráter
retroativo.
Justificativa
A possibilidade de beneficiar servidores que foram punidos por razões apolíticas, na esteira de uma
proposta que procura reparar direitos dos que foram apenados por infrações políticas, tem ensejado
duras críticas ao disposto no Artigo 1º, Título X, das Disposições Transitórias. Até servidores
penalizados por atentar à moral pública, estariam agrupados dos infratores políticos, recebendo,
indevidamente, a reparação que, de justiça, deve alcançar aqueles que cometeram delitos de opinião.
A aprovação desta emenda vai possibilitar um exame criterioso de cada caso e a concessão do
benefício somente àqueles a quem realmente o legislador constituinte pretende alcançar.
É a alternativa que garante uma solução justa para um delicado problema.
Parecer
A proposição em tela pretende alterar as disposições inseridas no artigo 1º do Título das
Disposições Transitórias, o qual regula a concessão de anistia aos atingidos
pelos atos de exceção editados pelo regime autoritários que se implantaram no País.
A redação do Substitutivo dá correto tratamento aos atingidos pelos atos arbitrários do regime
autoritário implantado no País.
Pela rejeição.
EMENDA:27519 APRESENTAÇÃO:03-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PFL AM EZIO FERREIRA
Texto
Suprimir das Disposições Transitórias o
Artigo 1º e seu parágrafo único e o Artigo 2º e seu parágrafo único.
Justificativa
A anistia ampla, geral e irrestrita, como reclamavam os interessados, já foi concedida e concluída
pela atual emenda constitucional nº 26, cujos efeitos já atingiu, beneficamente a todos.
Parecer
A presente Emenda pretende suprimir os dois primeiros artigos das Disposições
Transitórias, os quais disciplinam a concessão de anistia e a comissão dos atos praticado durante
o regime de exceção, respectivamente.
A anistia constitui anseio de grande número de brasileiros atingidos por atos do regime autoritário.
É hora de se corrigir situações geradas que implicaram graves prejuízos para tantos brasileiros.
Pela rejeição da Emenda.
EMENDA:27692 APRESENTAÇÃO:03-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PC DO B BA HAROLDO LIMA
Texto
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 1o. das Disposições Transitórias
Dê-se ao art. 1º das Disposições Transitórias a seguinte redação, suprimindo-se o
seu § único:
Art. 1º - É concedida anistia ampla, geral e
irrestrita a todos os que, no período de 18 de
setembro de 1946, até a data de promulgação desta
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Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação exclusivamente política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais, complementares
ou administrativos, e aos que forma abrangidos
pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro
de 1961, bem como os atingidos pelo decreto nº
864, de 12 de setembro de 1969, assegurada a
reintegração com todos os direitos e vantagens
inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se
satisfeitas todas as exigências legais e
estatutárias da carreira civil ou militar, não
prevalecendo quaisquer alegação de prescrição,
decadência ou renúncia de direito.
Justificativa
Essa emenda objetiva repor no texto constitucional dispositivo aprovado na Comissão Temática
que tratou do assunto e que, inesperadamente, foi alterado no último do nobre relator.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e reparar os
danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:28550 APRESENTAÇÃO:02-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PFL BA JOSÉ LOURENÇO
Texto
Título X
Disposições Transitórias
Suprimam-se o art. 1º e seu parágrafo único;
o art. 2º e seu parágrafo único e o art. 3º e seus parágrafos.
Justificativa
Há duas leis concedendo anistia, uma da “velha” outra da “nova” República. A anistia foi ampla, geral
e irrestrita. As duas leis contemplaram todos que sofreram punições, por crimes políticos, no curso da
Revolução de 1964. É, pois, compreensível que tenha sido encerrado o ciclo da anistia.
Parecer
A presente Emenda visa a suprimir o art. 1º das Disposições Transitórias, o qual prevê a concessão
de anistia aos atingidos por atos de exceção por motivos políticos - ideológicos.
A anistia constitui anseio de grande parcela de brasileiros atingidos por atos de autoridade.
A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injustiçados.
Pela rejeição.
EMENDA:29461 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PDT RJ BRANDÃO MONTEIRO
Texto
Título X
Disposições Transitórias
Dê-se ao art. 1o. e seu parágrafo único a seguinte redação:
"Art. 1o. - É concedida anistia a todos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política por atos de exceção, institucionais ou complementares e aos que foram abrangidos pelo
Decreto-Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto-lei nº
864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego,
posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes e respeitadas as características
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e peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares na presunção de que
foram amplamente satisfeitas, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou
renúncia de direito.
Parágrafo único - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos
militares da marinha e da Aeronáutica, expulsos ou licenciados ex-offício compulsoriamente do
Serviço Ativo em decorrência dos acontecimentos políticos levados a efeito em março de 1964,
relatados na Exposição de Motivos no. 138, de 21 de agosto de 1964 do Ministério da Marinha e, na
solução do Inquérito Policial Militar da Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira (ACAFAB),
publicada no Boletim Reservado no. 21, de 11 de maio de 1965, da DPAer"
Justificativa
Os nossos soldados e marinheiros, mais uma vez, se veem excluídos, eis que foram flagrantemente
discriminados nas Anistias anteriores.
Nos textos anteriormente propostos, argui-se, sempre, que a manutenção das expressões “atos
administrativos ou outros diplomas legais” (que os contemplaria), poderia ensejar interpretações, que
propiciariam o alcance desses direitos por um universo de beneficiários, que as administrações
militares não teriam condições de quantificar ou qualificar.
Por essa razão, resolvemos explicitar, num único texto, quais os destinatários desse direito, para que
não existam dúvidas quanto ás razões dessa medida.
Trata-se de um ato de justiça, que põe fim à tantas discriminações e infortúnios, marcas das suas
vidas, ao longo desses anos.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e reparar
os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:29477 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PFL PE INOCÊNCIO OLIVEIRA
Texto
Suprimir das Disposições Transitórias o
Artigo 1º e seu parágrafo único e o Artigo 2º e seu parágrafo único.
Justificativa
A anistia ampla, geral e irrestrita, como reclamavam os interessados, já foi concedida e concluída
pela atual emenda constitucional nº 26, cujos efeitos já atingiu, beneficamente a todos.
Parecer
A presente Emenda pretende suprimir os dois primeirosartigos das Disposições Transitórias, os
quais disciplinam a concessão de anistia e a comissão dos atos praticado durante
o regime de exceção, respectivamente.
A anistia constitui anseio de grande número de brasileiros atingidos por atos do regime autoritário.
É hora de se corrigir situações geradas que implicaram graves prejuízos para tantos brasileiros.
Pela rejeição da Emenda.
EMENDA:29749 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PT
MG JOÃO PAULO
Texto
DISPOSITIVO SUBSTITUIDO:
Substitua o artigo 1o. Título X Disposições Transitórias, do Substitutivo.
Art. 1o. - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram punidos, em
decorrência de motivação política, por qualquer diploma lega, atos de exceção, atos institucionais,
atos complementares ou sanção disciplinar imposta em virtude de ato administrativo.
§ 1o. - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis e militares a reintegração ao
serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações atrasados, com seus
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valores corrigidos, a contas da data da punição, promoções a cargos, postos, graduações ou funções,
observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau hierárquico, computando-se o tempo
de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais.
§ 2o. - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente assegurados aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo,
exclusivamente nos casos considerados crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem
como aos que tiveram ações no Poder Judiciário sustados pelo Decreto-Lei no. 864, de 12 de
setembro de 1969.
§ 3o. - São consideradas preenchidas todas as exigências dos estatutos e demais leis que regem a
vida do servidor civil ou militar, da administração direta ou indireta, na presunção de que foram
amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração, promoções por antiguidade, merecimento,
escolha, e em ressarcimento de preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, não
prevalecerão quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
§ 4o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 5o. - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos anistiados a título de ressarcimento
dos atrasados, serão considerados apenas os valores auferidos, isoladamente, em cada ano, mês a
mês, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época, ficando a repartição ou entidade privada
responsável pelo recolhimento do imposto retido na fonte em cada mês.
§ 6o. - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará os dependentes dos
falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão política, cabendo-lhe o direito de ação
regressiva que será imprescritível, contra o Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas,
sempre que se apurarem responsabilidades por excessos cometidos.
§ 7o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge ou dependente dos cidadãos abrangidos por este artigo
que viverem no exílio terá computado o período da vida no exterior, como tempo de serviço. O
beneficiário, seja do serviço público ou do setor privado, apresentará para este efeito na repartição
federal competente documentos comprobatórios de residência no estrangeiro.
§ 9o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 10. - O disposto no parágrafo anterior não inclui as indenizações pertinentes aos trabalhadores do
setor privado.
§ 11. - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a lei 6683 extinguiu os efeitos
da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
Justificativa
Na aplicação das anistias concedidas em 1979 e em 1985 houve sempre dificuldades da
administração na sua interpretação, causando prejuízos aos beneficiários e reduzindo o alcance
político e social.
Daí a necessidade de se explicitar os direitos e vantagens nesta nova proposta de anistia, que se
discute na Assembleia nacional Constituinte.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e reparar os
danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:30005 APRESENTAÇÃO:04-09-1987

REJEITADA

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 117

FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PT
RJ BENEDITA DA SILVA
Texto
Inclua-se no art. 1º das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição, a
seguinte redação:
"É concedida igualmente anistia àqueles que
foram atingidos, com motivação exclusivamente
política, por declaração de incapacitação física
ou mental, sendo-lhes assegurados os direitos e
vantagens previstos no "caput" deste artigo.
Justificativa
Muitos ex-militares, comprovadamente envolvidos em atos políticos no passado, julgados nas
Auditorias Militares, foram declarados incapazes física ou mentalmente para o serviço militar, com
a observação de que “pode prover os meios de subsistência”; tais ex-militares possuíam e possuem
condições de saúde satisfatórias e que podem ser comprovadas.
Como medida de Justiça, que se possa fazer a ex-militares de caráter íntegro, que defenderam,
muitas vezes com o sacrifício da própria liberdade, a ordem Constitucional vigente até então, e que
pelas razões acima estão até os dias presente sofrendo injustas discriminações, deve a Assembleia
nacional Constituinte, proceder à reparação merecida, após tão longos e sofridos anos de jejum
democrático.
Parecer
A Emenda em análise visa a ampliar os benefícios da anistia a que se refere o art. 1º do Título
das Disposições Transitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingidos por
motivos exclusivamente políticos, media declaração de incapacidade física ou mental.
A situação descrita, a nosso ver, deverá ser apreciada, caso a caso, pelas autoridades competentes
para que seja comprovado o artifício utilizado, não devendo receber tratamento
apriorístico pelo texto Constitucional.
Pela rejeição.
EMENDA:30292 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB AP RAQUEL CAPIBERIBE
Texto
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Artigo 1º do Título X _ Disposições Transitórias o seguinte parágrafo:
§ 2º A anistia abrange aqueles que foram
atingidos com motivação exclusivamente política,
por declaração de incapacidade física ou mental,
sendo-lhes assegurados os direitos e vantagens
previstos no caput deste artigo.
Justificativa
Muitos ex-militares, comprovadamente envolvidos em atos políticos no passado, julgados nas
Auditorias Militares, foram declarados incapazes física ou mentalmente para o serviço militar, com
a observação de que “pode prover os meios de subsistência”: tais ex-militares possuíam e possuem
condições de saúde satisfatórias e que podem ser comprovadas.
Parecer
A Emenda em análise visa a ampliar os benefícios da anistia a que se refere o art. 1º do Título
das Disposições Transitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingidos
por motivos exclusivamente políticos, media declaração de incapacidade física ou mental.
A situação descrita, a nosso ver, deverá ser apreciada, caso a caso, pelas autoridades competentes
para que seja comprovado o artifício utilizado, não devendo receber
tratamento apriorístico pelo texto Constitucional.
Pela rejeição.
EMENDA:31091 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
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Autor
PTB SP JOSÉ EGREJA
Texto
Emenda Supressiva ao Art. 1º - das Disposições Transitórias - Título X.
Art. 1º - Suprima-se
Parágrafo único - Suprima-se
Justificativa
Não é matéria Constitucional.
Parecer
A presente Emenda visa a suprimir o art. 1º das Disposições Transitórias, o qual prevê a concessão
de anistia aos atingidos por atos de exceção por motivos políticos - ideológicos.
A anistia constitui anseio de grande parcela de brasileiros atingidos por atos de autoridade.
A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injustiçados.
Pela rejeição.
EMENDA:31949 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE: O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB SP FRANCISCO AMARAL
Texto
Suprima-se do ato das disposições constitucionais transitórias o art. 1º e seu
parágrafo único.
Justificativa
A proposta, data vênia, é injusta e cria verdadeiros marajás no serviço público.
Como poderá a União pagar por serviços não prestados?
E ainda pretende-se a retração o que geraria uma despesa enorme para o povo.
A restrição foi proposta pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pois, àquela época inúmeros
magistrados estavam a lecionar em duas ou mais faculdades de direito e tinham tempo para tudo,
só não tinham para os serviços da justiça que ficaram enormemente atrasados.
Foi esta a razão da justa proposta feita pelo Supremo: somente é possível a acumulação com único
cargo de magistério.
Como pretender-se agora que a União venha a pagar importâncias elevadas a alguns magistrados
criando uma distorção na própria magistratura?
Parece-nos injusto obrigar a união a pagar serviços que foram prestados a instituições particulares
de ensino, e, há anos não mais são prestados.
Parecer
A Emenda, não obstante ter-se equivocado quanto ao dispositivo que pretende suprimir,
ao que parece visa a alcançar o parágrafo único do Art. 3º do Título das Disposições
Transitórias, o qual trata da aposentadoria dos professoresque, em razão da Emenda Constitucional
nº 7, de 1977, perderam o cargo.
O dispositivo merece ser mantido para que se repare injustiça cometida contra os atingidos pelo
regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:32014 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB RJ PAULO RAMOS
Texto
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado:
Artigo 1º - Disposições Transitórias
Acrescente-se ao Art. 1o. das Disposições Transitórias e a seguinte expressão:
... por atos administrativos, passando o
dispositivo emendado a ter a seguinte redação:
É concedida Anistia a todos que, no período
de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação desta Constituição, foram atingidos,
em decorrência de motivação política, por atos
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administrativos, por atos de exceção,
institucionais ou complementares e aos que foram
abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo
Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969,
asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo,
emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas
leis e regulamentos vigentes e respeitadas as
características e peculiaridades próprias das
carreiras dos servidores públicos civis e
militares, observados os respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Vários atos administrativos foram praticados contra servidores civis e militares em face de motivação
política, não sendo justo excluí-lo, posto que o que todos pretendemos é uma Anistia ampla, geral e
irrestrita, único caminho para a pacificação nacional.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar
e reparar os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:32049 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB DF GERALDO CAMPOS
Texto
Seja dada ao art. 1º das Disposições Transitórias, a seguinte redação:
Art. É concedida Anistia a todos que, no período de 2 de setembro de 1961 até a data da
promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção institucionais ou complementares, e aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto Lei nº
864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se preenchidas todas as exigências legais
estatutárias da carreira civil ou militar, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes
assegurado:
I - promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito como
se em atividade estivessem pelos critérios de antiguidade, merecimento, ou por força de direitos
adquiridos na data das punições, decorrentes de leis especiais relativas a zonas de guerra e de
tempo de serviço;
II - contagem do período de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos, obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos
vigentes;
III - recebimento de salários, vencimentos, vantagens, gratificação, proventos, pensões, e diferenças
devidas, com seus valores corrigidos e tributados mês a mês, cabendo à União prover os recursos
financeiros necessários à aplicação desta Anistia, bem como definir seu cronograma de pagamento.
§ 1o. - O retorno ou a reversão ao serviço ativo fica condicionado ao interesse da administração.
§ 2o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos militares da
Marinha e da Aeronáutica, expulsos ou licenciados ex-offício compulsoriamente do serviço ativo, em
decorrência dos acontecimentos políticos levados a efeito em março de 1964, relatados na Exposição
de Motivos no. 138, de 21 de agosto de 1964, do Ministério da Marinha e, na solução do Inquérito
Policial Militar da Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira - (ACAFAB), publicada no
Boletim Reservado no. 21, de 11 de maio de 1965, da DPAer."
§ 3o. - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos atos institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão, para efeito de pensão, junto aos institutos de pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos institutos de pensões dos Estados onde exerciam
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mandatos executivos, o período compreendido entre a data de suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei no. 6.683 extinguiu os
efeitos da inelegibilidade provocada pelos atos institucionais.
§ 4o. - Os dependentes dos servidores civis e militares, já falecidos, ou desaparecidos farão jus às
vantagens pecuniárias da pensão especial, correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou
graduação, que teria sido assegurado a cada benefício desta Anistia, inclusive as diferenças
atrasadas, até a data do falecimento.
Justificativa
A proposta que ora submeto à apresentação dos nobres Constituintes da Comissão de
Sistematização visa atingir os seguintes pontos:
I)
Evitar intermináveis demandas judiciais que prejudicariam o alcance político e social que
a proposta enseja. Por esta razão, no texto do artigo, consideram-se preenchidas todas
as exigências legais e estatutárias da carreira do servidor civil ou militar;
II)
Promover os beneficiários da análise apenas pelos princípios de antiguidade,
merecimento e pelas leis especiais relativas a tempo de serviço e a zonas de operações
de guerra. Ficou, assim, excluído o critério de escolha, mas assegurou-se a promoção
pelas leis especiais, direito que os mais antigos nas carreiras já haviam adquirido à época
das punições;
III)
Assegurar aos anistiados o recebimento das importâncias que deixaram de ser pagas em
virtude do afastamento compulsório. É relevante o fato de que as punições impostas a
esses brasileiros ocorreram sem julgamentos, sem direito de defesa e, o que é mais
grave, sem crime. As anistias anteriores a 1964 sempre beneficiaram pessoas que se
sublevaram, foram processadas regularmente e condenadas pelos crimes que
cometeram.
IV)
Condicionar o retorno ou reversão ao interessa da Administração. Já não é mais o
anistiado, mas somente a Administração, que tem competência e iniciativa para reintegrar
em seus quadros os anistiados;
V)
Limitar a abrangência dos atos administrativos aos marinheiros e aos cabos da
Aeronáutica, facilmente identificados nos processos políticos do parágrafo 2º da emenda;
VI)
Assegurar aos detentores de mandatos que foram cassados o direito de contribuir para
os seus Institutos, no período compreendido entre a data da cassação e a da anistia de
1979; e
VII)
Garantir aos dependentes dos anistiados já falecidos o direito à pensão correspondente
ao posto, graduação, cargo ou função, que seria assegurada ao beneficiário da anistia
até a data do seu falecimento, inclusive as indenizações dos atrasados.
Com esta sugestão, espera-se superar os impasses que transformaram a anistia num tema polêmico,
para, finalmente, transformá-la numa grande festa de pacificação da família brasileira.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e
reparar os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:32060 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB RS JOSÉ PAULO BISOL
Texto
Emenda Modificativa
Dê-se ao artigo 1º das disposições transitórias do Projeto de Constituição a seguinte
redação:
Artigo 1o. - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de 18 de setembro
de 1946, até a data da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação política, por qualquer diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos
administrativos, e aos abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
como os atingidos pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se
preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira de servidor público civil e
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militar, a Administração Direta e indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes
assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira, com simultânea transferência, ex-officio, à
inatividade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade, que ficam obrigados a
realizar os cursos previstos para as promoções alcançadas;
II - promoções a cargos, postos, graduações e níveis, que obedecerão aos critérios de antiguidade,
merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis especiais
relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as perspectivas de carreira de cada um
ao maior grau hierárquico;
III - o recebimento dos atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões e demais remunerações a qualquer título, calculados e tributados mês a mês,
em cada ano, a partir da data do afastamento do anistiado, como se não tivesse sido afastado do
serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo.
IV - contagem do período de afastamento como tempo de serviço prestado, para todos os efeitos
legais.
§ 1o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivo exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 2o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada benefício desta
anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 3o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado que viveram no exílio,
terão computado, o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 4o. - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei 6.683 extinguiu os efeitos
da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
§ 5o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 6o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia perante o anistiado, os
benefícios a que se refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer um dos
herdeiros ou dependentes do anistiado falecido ou desaparecido.
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e
reparar os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:32063 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE: O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB RS JOSÉ PAULO BISOL
Texto
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 1º do Título X - Das Disposições Transitórias, a redação abaixo:
Art. 1o. - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de 18 de
setembro de 1946, até a data da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência de
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motivação política, por qualquer diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos
administrativos, e aos abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem
como os atingidos pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se
preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira de servidor público civil e
militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos sendo-lhes
assegurado:
I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira, com simultânea transferência, ex- officio, à
inatividade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade, que ficam obrigados a
realizar os cursos previstos para as promoções alcançadas;
II - promoções a cargos, postos, graduações e níveis, que obedecerão aos critérios de antiguidade,
merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis especiais
relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as perspectivas de carreira de cada um
ao maior grau hierárquico;
III - o reconhecimento dos atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões, e demais remunerações a qualquer título, calculados e tributados mês a mês,
em cada ano, a partir da data do afastamento do anistiado, como se não tivesse sido afastado do
serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo.
IV - contagem do período de afastamento com tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais.
§ 1o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivo exclusivamente político,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei complementar.
§ 2o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 3o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado que viveram no exílio,
terão computados, o período de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo
empregatício anterior.
§ 4o. - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos políticos e a
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei 6.683 extinguiu os efeitos
da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
§ 5o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo.
§ 6o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia perante o anistiado, os
benefícios a que se refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias a
contar da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer um dos
herdeiros ou dependentes do anistiado falecido ou desparecido.
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e reparar
os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição.
EMENDA:32092 APRESENTAÇÃO:04-09-1987 REJEITADA
FASE: O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB DF POMPEU DE SOUZA
Texto
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Inclua-se no "caput" ao art. 1º das disposições transitórias, logo após
"institucionais ou complementares", a expressão
"inclusive por declaração de incapacidade física ou mental".
Justificativa
Vários ex-militares, envolvidos em atos políticos no passado e julgados por Auditorias Militares, foram
declarados incapazes física ou mentalmente para o serviço militar, com a observação “pode prover os
meios de subsistência”, o que caracteriza a injustiça do ato; tais ex-militares possuíam e possuem
condições de saúde satisfatórias, que podem ser comprovadas.
Como medida de Justiça que se possa fazer a ex-militares de caráter íntegro que defenderam, muitas
vezes com o sacrifício da própria liberdade, a ordem Constitucional vigente até então, e que pelas
razões acima estão até os dias presentes sofrendo injustas discriminações, deve a Assembleia
Nacional Constituinte proceder à reparação merecida, após tão longos e sofridos anos de jejum
democrático.
Parecer
É de se considerar inconveniente a alteração proposta, porque torna-se difícil,
nessa oportunidade, identificar-se ou apurar-se irregularidades cometidas pela Administração
no processo de inativação do servidor público.
Pela rejeição da Emenda.
EMENDA:32884 APRESENTAÇÃO:05-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB AM JOSÉ DUTRA
Texto
Emenda Aditiva
Dispositivo emendado: artigo 1º, das Disposições Transitórias
Incluam-se como parágrafo, no Art. 1º:
"Esta anistia é concedida, igualmente, aos
dirigentes e representantes de organizações
sindicais bem como aos servidores civis ou
empregados que hajam sido demitidos ou dispensados
por motivação exclusivamente política, com base em
outros diplomas legais."
Justificativa
Muitos dirigentes e representantes sindicais, servidores civis e empregados ainda não obtiveram
qualquer benefício nas anistias de 1979 e 1985, porque suas punições, embora tenham ocorrido
exclusivamente em virtude de motivação política, foram baseadas em outros diplomas legais que não
os famigerados atos de exceção.
Ao incluir esta sugestão, estaremos corrigindo uma inadmissível omissão das anistias anteriores.
Parecer
A Emenda em tela visa a ampliar a Anistia prevista no Substitutivo de modo a alcançar os dirigentes
e representantes sindicais, além de servidores civis demitidos por motivos exclusivamente políticos.
A fórmula adotada pelo texto parece-nos suficientemente abrangente, resultando dispensável
o acréscimo pretendido na proposição.
Pela rejeição.
EMENDA:32920 APRESENTAÇÃO:05-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PDC SP JOSÉ MARIA EYMAEL
Texto
Emenda Aditiva
Adite-se no Capítulo: Disposições Transitórias - Título X, onde couber:
"Art. - Aos cidadãos que foram impedidos de
exercer, na vida civil, atividade profissional
específica, em decorrência das Portarias
Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº
S-50-GM5, de 19/06/64, e nº S-285-GM5 será
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concedida reparação de natureza econômica, na
forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso
Nacional e a vigorar dentro do prazo de doze
meses, a contar da promulgação desta Constituição."
Justificativa
1. A emenda proposta objetiva oferecer a reparação possível, ou seja, econômica, aos cidadãos
que afastados de suas atividades profissionais por Atos institucionais ou complementares a
partir de 1964, foram impedidos também, subsequentemente, das mesmas atividades na vida
civil, pelas portarias Reservadas, mencionadas acima.
2. É desnecessário, por evidente, realçar a iniquidade das medidas e as consequências
dramáticas, que as mesmas acarretaram aos atingidos e suas famílias.
3. O histórico dos fatos, é o seguinte:
3.1 Em 19 de junho de 1964 o Ministério da Aeronáutica através da portaria Reservada nº S-50GM5, estabelecia:
- O Ministério de Estado dos negócios da Aeronáutica, considerando as razões apresentadas pela
Diretoria de Aeronáutica Civil, resolve: suspender, até ulterior deliberação.
1. As concessões de licenças previstas na Portaria nº 869-A-HM5, de 29 de agosto de 1963, a todos
os militares transferidos para a reserva por força do Ato Institucional de 9 de abril de 1964.
2. As reavaliações de certificados de habilitação, também previstas na portaria acima citada, a todos
os aeronautas e aeroviários penalizados pelo referido ato. A) Major brigadeiro-do-ar Nelson Freire
Lavanere Wanderley, Ministro da Aeronáutica.
3.2 Em 1º de setembro de 1966, ampliando ainda mais, a abrangência da discriminação, estabelecia
o Ministro da Aeronáutica, através da Portaria reservada nº S-285-GM5.
- O Ministério de Estado dos negócios da Aeronáutica, considerando as razões apresentadas pela
Diretoria de Aeronáutica Civil, resolve suspender, até ulterior deliberação:
1. As concessões de licenças previstas na Portaria nº 869-GM5, de 29 de agosto de 1963, a todos
os militares atingidos por Atos Institucionais ou Complementares.
2. As revalidações de certificados de habilitação, também prevista na portaria acima citada, a todos
os aeronautas e aeroviários penalizados pelos referidos atos.
A presente portaria substituiu a de nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e entra em vigor na data
de sua publicação. A) Eduardo gomes, Ministro da Aeronáutica.
3.3 Em 14.08.68, o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime reconheceu o direito dos
atingidos pelas portarias supra-assinaladas, de exercerem, na vida civil suas profissões.
3.4 A decisão da Suprema Corte, todavia, não foi acatada, como demonstra o ofício que
abaixo transcrevemos, encaminhando pelo DAC – Departamento de Aeronáutica Civil ao
CISA – Centro de Informações da Aeronáutica. (cópia anexa)
Do: Diretor-Geral do Departamento de Aviação civil
Ao; Excelentíssimo Senhor Chefe do Centro de Informações da Aeronáutica – CISa.
Assunto: Exercício da profissão de piloto por Oficial da FAB cassado.
1. Esta Direção-Geral tem a informar a V. Exa. Que todas as pretensões relativas à
obtenção de licenças de Piloto por parte de ex-oficiais da FAB, atingidos por Ato
Institucional, tem sido negadas com amparo no disposto na Portaria Reservada nº S285/GM-5 de 1º de Set. 1966.
2. Ainda em 05 Jun. 1974, o Exmo. Sr. Ministro, negou a concessão das referidas
licenças aos Sr. Ruy Barbosa Moreira Lima e Ary Sayão Caldeira Bastos Filho com
fundamento na mesma portaria.
3. Considerando a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal (exarada em 15
Ago 1968 pelo informe nº 033/ZONAER-3 e em 14 Set 1968 pelo requerimento do Sr.
Malta) Acredita esta Direção-Geral que deva caber á Consultoria Jurídica do
Ministério da aeronáutica solucionar a incompatibilidade entre a decisão da justiça e o
Aviso do Ministério citado.
A) Tem. Brig. Do Ar Deoclécio Lima de Siqueira (diretor-geral)
3.5 Aliás, esta violência contra o Estado de Direito, representada pelo não acatamento
das decisões do Supremo Tribunal Federal, inspirou categórico pronunciamento do
Senador Paulo Brossard sobre a matéria, e do qual extraímos o seguinte trecho:
- “Desgraçado do País em que as decisões de seu mais alto Tribunal da república sejam
simplesmente ignoradas e descumpridas, e sejam pronunciadas como se fossem produtos de pura
especulação e não se tratasse de julgados que têm, por força da lei, o caráter da obrigatoriedade
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e executoriedade”.
3.6 Finalmente em 3 de maio de 1979, o Ministério da Aeronáutica, através da portaria nº 77-A-GM5,
revogou as portarias nº S-50-GM5 e S-285-GM5.
- O Ministro de Estado de negócios da Aeronáutica, tendo em vista o disposto da Emenda
Constitucional de nº 11, de 13 de outubro de 1978, resolve:
Art. 1º - Revogar as Portarias sigilosas nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, que dispõe sobre
“concessão de licenças e revalidação de certificados de habilitação”, e de nº S/285-GM5, de 01 de
setembro de 1965, que ‘suspende a concessão de licenças e a revalidação de certificados de
habilitação”.
Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. A) tenente-Brigadeiro-do-Ar Délio
Jardim de Mattos. Ministro da Aeronáutica.
A revogação, em 1979, das portarias Reservadas S-50-GM5 e S-285-GM5, todavia, nenhum
resultado prático acarretou, pois, tratando-se da profissão eminentemente técnica e em permanente
e intensa evolução, o período de quinze anos de afastamento da função, inviabilizou o seu posterior
exercício.
Trata-se, assim, a emenda proposta, de medida de inarredável justiça, e que objetiva reparar
agressão praticada pelo Estado, à direito individual fundamental, consagrada pela Constituição atual,
em seu art. 153 – parágrafo 23:
- É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observada as condições de capacidade
que a lei estabelece.
Aliás, outra não foi a lição do Supremo Tribunal federal em sua histórica decisão de 14 de agosto de
1968.
Do Diretor-geral do Departamento de Aviação Civil.
Ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Centro de informações da Aeronáutica – CISA
Assunto: Exercício da profissão de piloto por Oficial da FAB cassado.
Ref. Ofício nº 098/CISA
Anexo: Ofício nº 098/CISA e Cópia de Documentação.
1 – Esta Direção-geral tem a informar a V. Exa. Que todas as pretensões relativas à obtenção de
Licenças de Piloto por parte de ex-oficiais da FAD, atingidos por Ato Institucional, tem sido negadas
com amparo do disposto na Portaria Reservada nº S-285/GM- de 1º de Set. 1966.
2 - Ainda em 05 Jun. 1974, o Exmo. Sr. Ministro, negou a concessão das referidas licenças aos Srs.
Ruy Barbosa Moreira Lima e Ary Sayão Caldeira Bastos Filho com fundamento na mesma portaria.
3 – Considerando a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal (exarada em 15 Ago. 1968
pelo informe nº 033/ZONAER-3 e em 14 Set. 1968 pelo requerimento do Sr. Malta) acredita esta
Direção-Geral que deva caberá Consultoria Jurídica do Ministério da Aeronáutica solucionar a
incompatibilidade entre a decisão da Justiça e o Aviso Ministerial.
Parecer
A reparação econômica pelos impedimentos estabelecidos por atos de exceção oriundos
do regime autoritário deverá ser apreciada pelas autoridades competentes ou
pelo Poder Judiciário, não se justificando a sua previsão no texto constitucional.
Pela rejeição da Emenda.
EMENDA:32979 APRESENTAÇÃO:05-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB SC VILSON SOUZA
Texto
Emenda Modificativa
Inclua-se, nas Disposições Transitórias, o texto a seguir enunciado:
Art. 1o. - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de 2 de setembro de
1961 a 1o. de fevereiro de 1987, foram atingidos, em decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais e complementares, ou atos administrativos, e aos abrangidos pelo
Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, bem
como aos atingidos pelo Decreto-lei no. 864, de 12 de setembro de 1969, considerando-se
preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira de servidor público civil e
militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, não
prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes
assegurado:
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I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira, com simultânea transferência, ex-ofício, à
inatividade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade, que ficam obrigados a
realizar os cursos previstos para as promoções alcançadas;
II - promoções a cargos, postos, graduações e níveis, que obedecerão aos critérios de antiguidade,
merecimento, escolha e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis especiais
relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as perspectivas de carreira de cada um
ao maior grau hierárquico;
III - o recebimento dos atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões e demais remunerações a qualquer título, calculados e tributados mês a mês
em cada ano, a partir da data do afastamento do anistiado, como se não tivesse sido afastado do
serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo;
IV - contagem do período de afastamento como tempo de efetivo serviço prestado, para todos os
efeitos legais.
§ 1o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais, quando por motivos exclusivamente políticos,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma da lei complementar.
§ 2o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores abrangidos por este artigo, já
falecidos, ou desaparecidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente
ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 3o. - Todos os que tiveram direito políticos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercício de
mandatos eletivos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas
Legislativas a que pertenciam ou juntos aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos executivos, o período compreendidos entre a data da suspensão de direitos políticos e
cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei no. 6.683 extinguiu os
efeitos da inelegibilidade provocada pelos Atos Institucionais.
§ 4o. - Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aplicação da anistia de que trata
o presente artigo. § 5o. - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da anistia perante
o anistiado, os benefícios a que se referem este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90
(noventa) dias a contar da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer
um dos herdeiros ou dependentes do anistiado falecido ou desaparecido.
Justificativa
A emenda se propõe a restabelecer direitos, arbitrariamente suspensos pelo regime de exceção,
instaurado no País.
As disposições pertinentes, ora apresentadas, visam a explicitar as prerrogativas peculiares à figura
jurídica de anistia e, ademais, consideram supridos os requisitos que se afeiçoa a cargos e carreiras,
no âmbito do serviço público civil e militar, tanto quanto no setor privado.
É bem de ver, ainda, que o texto busca impedir interpretações restritivas e até mesmo excludentes de
direitos, segundo ocorrera em exames de processos administrativos.
Em razão disso, adotamos o entendimento, sugerido em análises e debates, e referendado pelo
consenso dos segmentos consultados.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar
e reparar os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição
EMENDA:33369 APRESENTAÇÃO:05-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PCB PE ROBERTO FREIRE
Texto
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 1º, Caput, disposições transitórias.
Art. 1º É concedida anistia ampla, geral e
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irrestrita a todos os que, no período de 18 de
setembro de 1946, até a data da promulgação desta
Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação exclusivamente política, por qualquer
diploma legal, atos institucionais, complementares
ou administrativos, e aos que foram abrangidos
pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro
de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto nº
864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as
promoções na iniciativa ao cargo, emprego, posto
ou graduação a que teriam direito se estivessem em
serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência
em atividade previstos nas leis e regulamentos
vigentes e respeitadas as características e
peculiaridades próprias das carreiras dos
servidores públicos civis e militares, observados
os respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Até agora nem todos foram contemplados, nem pela lei de Anistia de 1979, nem pela Emenda 26 de
1985.
Todos eles, apesar de absolvidos nos processos criminais, até a presente data não foram declarados
benefícios de Anistia prevista na Emenda 26/85. A pena a eles imposta se deu inequivocamente por
motivação política.
O fundamental é, nós constituintes, votamos um dispositivo de Anistia que atinja a todos e seja o
corolário da luta, pela Anistia Ampla, Geral e irrestrita. Devemos, portanto, tomarmos uma decisão
política com relação aos que ainda não foram anistiados e para isso devemos aprovar a forma dada
nesta Emenda ora apresentada.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e
reparar os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário.
Pela rejeição
EMENDA:33532 APRESENTAÇÃO:05-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PMDB PE MANSUETO DE LAVOR
Texto
TÍTULO
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Dê-se ao art. 1º das Disposições Transitórias a seguinte redação:
"Art. 1o. - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos que no período compreendido entre 18
de setembro de 1946 e a data da promulgação desta Constituição, foram punidos em decorrência da
motivação política, por qualquer diploma legal, atos institucionais, complementares ou
administrativos, ou tenham sido compelidos por qualquer forma de constrangimento ao afastamento
das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos abrangidos pelo Decreto Legislativo no.
18, de 15 de dezembro de 1961, e também os atingidos pelo Decreto-lei no. 864, de 12-09-69, sendolhes assegurada a reintegração em todos os seus direitos, para o que deverão ser consideradas
preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem a vida do servidor público civil e
militar, na presunção de que foram amplamente satisfeitos não prevalecendo quaisquer limitações
ainda que legais e regulamentares, nem alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
§ 1o. - A reintegração em todos os seus direitos assegurada ao anistiado no caput deste artigo, terá
como ponto de partida o requerimento do anistiado ou de qualquer dos seus herdeiros ou
dependentes, que terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentá-lo e compreenderá,
dentre outras reparações, os seguintes benefícios:
I - A reversão ao serviço ativo e, nesta situação, as promoções, em ressarcimento e preterição, pelos
princípios de antiguidade, merecimento e escolha, ao cargo, nível, posto ou graduação, como se
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jamais tivesse sido afastado da atividade, observada sua perspectiva da carreira e ao grau
hierárquico que o recoloque na mesma posição que ocupava, em relação aos seus pares, quando do
seu afastamento. Fica estabelecido para efeito desta anistia que, para os militares, os postos
máximos da perspectiva de carreira é o de capitão de fragata ou seus equivalentes no Exército e na
Aeronáutica, quando se tratar de praças e o mais alto posto no quadro de oficiais generais, quando o
anistiado for oficial. A permanência no serviço ativo para o anistiado que não dispuser da habilitação
necessária para o exercício das funções inerentes ao grau hierárquico alcançado em decorrência das
promoções estará condicionada à feitura compulsória do curso ou concurso exigido pelas normas
legais em vigor.
II - O recebimento dos atrasados relativos a salários, vencimentos, vantagens, gratificações,
indenizações, pensões e demais remunerações a qualquer título, calculados mês a mês em cada
ano, a partir da data do afastamento do anistiado, em pé de igualdade com qualquer dos seus pares,
como se não tivesse sido afastado do serviço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até
a data do pagamento efetivo. O imposto de renda será tributado e recolhido exclusivamente na fonte,
e calculado de acordo com as tabelas vigentes a época, considerando-se com renda líquida de cada
ano o valor original do atrasado tributável do ano reduzido do desconto padrão de 25% (vinte e cinco
por cento).
III - O período de afastamento do serviço ativo será computado como tempo de efetivo serviço, para
todos os efeitos legais.
§ 2o. - Todos os que tiveram os direitos políticos suspensos no exercício de mandatos eletivos
contarão, para efeito de pensão, o período, compreendido entre a data da cassação do mandato e 28
de agosto de 1979.
§ 3o. - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes do anistiado que viveram no exílio,
terão computado o período de vida no exterior como tempo de serviço.
§ 4o. - Transferem-se aos herdeiros ou dependentes todos os direitos conferidos por este artigo ao
anistiado falecido ou desaparecido, sendo-lhes concedida uma pensão especial a partir da data do
óbito do anistiado.
§ 5o. - Sob pena de responsabilidade civil criminal do executor da anistia perante o anistiado, os
benefícios a que se refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de qualquer um dos
herdeiros ou dependentes do anistiado falecido ou desaparecido.
Justificativa
Não há como procrastinar-se, ainda mais, a pacificação da família brasileira.
Se de um lado os Ministros Militares, com todo o espaço que dispõem, e que não é pouco,
manifestam sua oposição à anistia aos seus ex-colegas, de outro, os punidos, não nos parecem
dispostos a abandonar a luta, até porque são homens, cujo passado revela muita coragem e
determinação. E os constituintes de 1987 não podemos nos omitir diante do quadro que nos é
apresentado, sob pena de nos desgastarmos irremediavelmente.
A questão posta à nossa decisão afigura-se-nos bastante simples. Em primeiro lugar devemos avaliar
a sua justeza, para depois julgarmos da oportunidade. O resto constitui alegações que não merecem
sequer qualquer referência.
Em seu magistral artigo no Jornal do brasil de 12.07.87, sob o título “Anistia ou reparação?”, Barbosa
Lima Sobrinho esgota a questão com uma clareza meridiana. No seu entendimento não há anistia a
ser concedida aos punidos a partir do golpe de 1964. As punições foram decorrentes da posição
tomada pelos atingidos na defesa do monopólio estatal do petróleo e do regime democrático
representativo. E concluiu em determinado trecho: “não me parece que seja caso de anistia, quando
não houve nenhuma infração dos deveres dos códigos militares. O de que se trata é uma nova lei, ou
de um ato de reparação, a quem só deu exemplo de amor à hierarquia e de obediência à disciplina.
Reparação, pois, e não anistia, pois que não haver obedecido aos juramentos prestados. Na verdade,
reparação a quem, sem culpa, continua a sofrer castigos que se prolongam há mais de vinte anos”.
É a oportunidade? Podemos injustiçados esperar mais 23 anos? Não é chegada a hora de o poder
mais alto da república, a assembleia nacional Constituinte, manifestar-se a respeito? Com a palavra
os Sr. Constituintes.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1o. do Título das Disposições
Transitórias. A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e
reparar os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário. Pela
rejeição.
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EMENDA:33705 APRESENTAÇÃO:05-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PFL RN JOSÉ AGRIPINO
Texto
Título X Disposições Transitórias
Dê-se ao art. 1º, das Disposições
Transitórias, nova redação e acrescente-se, onde
couber, novos artigos, nos seguintes termos:
"Art. 1o. - É concedida anistia a todos os que, no período de 18 de setembro de 1946, até a data da
promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares e aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto no. 864,
de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções na aposentadoria ou na reserva, ao cargo,
posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, observados os critérios de
antiguidade e merecimento, vedada a escolha e obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas Leis e Regulamentos vigentes.
§ 1o. - O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da promulgação da
presente Constituição, vedada a remuneração, de qualquer espécie, em caráter retroativo.
Art. - Todos os que tiveram mandatos cassados ou direitos políticos suspensos pelos atos
supracitados, no exercício de mandatos eletivos, contarão, para efeito de pensão e aposentadoria,
junto aos Institutos de Pensões das Casas Legislativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de
Pensões dos Estados onde exerciam mandatos executivos, o período compreendido entre a data de
suspensão dos direitos políticos e cassação do mandato e a data de expiração do respectivo
mandato.
Art. - Aos empregados de empresas privadas ou aos seus dependentes, punidos por atos de
motivação política, fica assegurado o direito à aposentadoria e/ou pensão em valores atualizados
equivalentes à remuneração total que percebiam na função que exerciam como se em serviço
estivessem.
§ 1o. - Fica assegurado, também, aos empregados de empresas privadas ou aos seus dependentes,
na mesma situação, o direito de requerer revisão de suas aposentadorias ou pensões, de modo a
torná-las equivalentes, em valores atualizados, ao total da remuneração auferida à época da
aplicação das penalidades.
Justificativa
A presente emenda reitera emenda de plenário apresentada anteriormente com a interação de
complementar benefícios contidos em Leis e Decretos anteriores, que foi insatisfatoriamente
aproveitada...
Integrantes de diversos partidos Políticos, ouvindo segmentos de sociedade não atendidos pelas
anistias anteriores, procuraram, pela via do entendimento, formular proposições que atendendo ao
posicionamento das diversas correntes partidárias envolvidas, traduzissem pensamento consensual
sobre a questão.
Desta forma, e através desta proposta, são atendidas justas reinvindicações de militares,
principalmente integrantes do grupo de graduados das Forças Armadas, de políticos cuja cassação
interrompeu o exercício de mandatos eletivos, bem como, de empregados de empresas privadas que
sob o acolhimento e posterior aprovação dos termos da presente emenda, receberão a reparação
promovida pela Assembleia nacional Constituinte.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1o. do Título das Disposições
Transitórias. A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é suficiente para compensar e
reparar os danos sofridos por grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário. Pela
rejeição.
EMENDA:34245 APRESENTAÇÃO:05-09-1987 REJEITADA
FASE:O EMENDAS (ES) AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Autor
PDT RS AMAURY MULLER
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Texto
EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 1º Disposições Transitórias
Acrescentar
Art. 1º - ..................................
complementares, ou por outros diplomas legais, e aos que foram ....................................
Justificativa
Centenas de servidores da administração indireta, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho,
foram punidos, também por motivação de natureza política com base naquele diploma legal, como é
o caso de servidores da Petrobrás, Banco do Brasil, Companhia vale do Rio doce e outras.
A presente Emenda, portanto, tem a finalidade de estender a Anistia a casos como esses.
Parecer
Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia prevista no art. 1º do Título das Disposições
Transitórias.
A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por
grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritário. Pela rejeição

___________________________________________________________________

FASE S
EMENDA:00216 APRESENTAÇÃO:07-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB RJ ALOYSIO TEIXEIRA
Texto
Altera a abrangência do Parágrafo 3º do Art. 5º do Ato das Disposições Constitucionais Gerais
e Transitórias e nele insere o disposto no § 4º do mesmo Art. 5º, com fixação de prazo
para cumprimento da decisão do STF pelas Autoridades Administrativas.
§ 3º Aos que, por motivos exclusivamente
políticos, foram atingidos pela aplicação da
legislação excepcional no período de 1º de abril
de 1964 e até 31 de dezembro de 1978 e, em
consequência perderam seus empregos, cargos,
patentes, postos ou mandatos, poderão requerer ao
Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de todos
os direitos e vantagens interrompidas pelos atos
punitivos, desde que comprovem ter sido os mesmos
eivados de vício grave ou que comprovem ter sido
punidos sem ser ouvidos, mesmo em investigação
sumária, ou que comprovem ter sido punidos sem que
tivessem sido indiciados em inquéritos ou, se
processados, foram absolvidos de toda a
culpabilidade que lhes foi imputada.
O Supremo Tribunal Federal proferirá sua
decisão no prazo de cento e vinte (120) dias a
contar do pedido do interessado.
As Autoridades Administrativas competentes
para dar cumprimento às decisões deverão fazê-lo
no prazo de noventa (90) dias após o
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.
Justificativa
Não é possível que, funcionando os poderes da República em toda sua plenitude, reimplantado o
império da Lei, com a promulgação desta Constituição, não deva o Poder Judiciário pronunciar-se
naqueles casos de aplicação da legislação excepcional, em que o processo cassatório foi eivado de
vício grave, como sejam assinatura falsificada no ato cassatório, aplicação da sanção sem direito de
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defesa ou sem sequer ouvir o cassado, mesmo em investigação sumária, ou a manutenção da pena
da cassação mesmo ao depois de o cassado haver sido absolvido de toda a culpabilidade que lhe foi
imputada.
Mesmo no vulcão do processo revolucionário alguns princípios gerais de direito são sempre
preservados do incêndio; e é evidente que o processo revolucionário tem, no caso concreto, de
sujeitar-se às limitações que ele próprio se impôs. Por exemplo: a punição sem que o acusado (ou o
indiciado) tenha assegurado o direito de defesa, ainda que em investigação sumária, não podia ser
aplicada, mas se o foi, não devia ser mantida. Do mesmo modo quando afastada definitivamente
a culpabilidade.
No Substitutivo do Relator cuidou-se, no § 3º do Art. 59 das Disposições Transitórias, de facultar aos
prejudicados o recurso ao STF para terem reconhecidos os direitos e vantagens interrompidos pelos
atos punitivos eivados de vício grave. A argúcia jurídica do Relator é de ser ressaltada: aí está a
chave para a reparação honrosa e devida pela união, e contra a qual, ninguém, civil ou militar, pode
estar contra.
Trata-se de restabelecer a justiça, negada pelo vício grave na cassação, e cuja prova passará pelo
sempre judicioso crivo do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, a brilhante solução do Relator, se restringe por duas condicionantes: (1) somente quanto
aos atos que deveriam ser assinados pelo Presidente da República e (2) no exíguo período de
15.07.69 a 31.12.60. Por que? Acaso toda cassação eivada de vício grave não devia ter igual
tratamento? Essa discriminação, cria um privilégio inadmissível, até porque, como rezam a atual e
a futura Constituição todos são iguais perante a Lei.
A presente emenda procura dar à brilhante solução do Relator a abrangência que merece, e impedir
que a Lei Maior refuja aos princípios basilares de toda lei: abstração e generalização.
Parecer
O § 3º. do Art. 5o. do Ato das Disposições Transitórias, trata de hipótese distinta da sugerida pela
Emenda em exame.
Refere-se a determinado período (15 de julho a 31 de dezembro de 1969) em que teria havido vício
grave, específico, capaz de tornar nulos os atos institucionais praticados.
A ampliação pretendida pela Emenda desvirtuaria aquele objetivo e não se ajustaria ao propósito
que inspirou o dispositivo. Daí opinar pela rejeição da Emenda.
Brasília, 19 de janeiro de 1988.
Constituinte NELSON CARNEIRO
(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impedido de oferecer parecer sobre a presente
Emenda.
EMENDA:00280 APRESENTAÇÃO:08-01-1988 APROVADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PDS PA JARBAS PASSARINHO
Texto
Suprima-se o § 7º do Art. 5º das Disposições Transitórias do Projeto de
Constituição (A).
Justificativa
O texto do parágrafo em questão concede a permissão constitucional para a revisão de ato jurídico
perfeito e acabado, no tocante à apreciação dos Atos Institucionais praticados durante a Revolução
de 31 de março de 1964, significando exatamente o inverso da disposição contida no Artigo 181 da
Constituição vigente a qual proíbe expressamente a apreciação jurídica dos mesmos Atos
Institucionais.
A permanência do texto permitirá, então, um novo e apaixonado questionamento de situações já
definidas e juridicamente acordadas, não contribuindo, portanto, para a necessária pacificação que
deve caracterizar o presente período de transição democrática.
Parecer
A anistia tem, entre outros nobres desígnios, o de propiciar o esquecimento, apagando-se
ressentimentos e queixas. É muito atual a experiência trágica de outros países, nos quais a
reabertura de temas e critérios superados impõe terríveis riscos a democracias incipientes, tornando
realidade até mesmo o risco da deflagração da guerra civil. O dispositivo (Par. 7o. do Art. 5o. do Ato
das Disposições Constitucionais gerais e Transitórias) foi redigido, e depois votado e aprovado pela
Comissão de Sistematização sob as mais nobres e puras inspirações de se fazer justiça. Face aos
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desdobramentos que poderia ter, uma vez aplicado, opinamos no sentido de sua supressão, objetivo
da emenda em análise. Pela aprovação.
EMENDA:00367 APRESENTAÇÃO:08-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PFL PE GILSON MACHADO
Texto
Suprima-se o § 3º do art. 5º das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição (A).
Justificativa
Em 1985, já em plena Nova República, quando da Emenda Constitucional nº 26, o Congresso
Nacional antecipou-se à própria Assembleia Nacional Constituinte, concedendo e ampliando, a
época, a anistia aos que foram punidos por motivação política, após amplos e acirrados debates.
Houve assim, em realidade, uma antecipação propiciando que esta assembleia se instalasse e
funcionasse sem as marcas do passado, com a anistia já implementada.
Assim senado, alterar agora, nesta Assembleia, o texto dado a anistia, em 1985, alegando-se como
razão principal o não atendimento a formalidades processuais relacionadas à pretensa não assinatura
de documentos por um presidente da República inabilitado por doença grave, no período de 15 de
julho a 31 de dezembro de 1969, é voltar-se, a Assembleia Nacional Constituinte, contra o ato original
de sua própria convocação, enquanto que se estimula o ressurgimento de antigos questionamentos já
acordados, sob todos os riscos da criação de efeitos indesejáveis no processo de pacificação política
ora em curso no país.
Parecer
A emenda intenta a supressão do § 3º. do artigo 5o. das " Disposições transitórias ". O citado
dispositivo assegura aos que foram cassados ou tiveram os direitos políticos suspensos no período
15 de julho de 1969 a 31 de dezembro do mesmo ano, por ato do então Presidente da República, o
direito de postular no Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de todos os direitos e vantagens
interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem terem antes sidos que se busca alterar
atende aos anseios daqueles que querem se desagravar, procedentemente, das punições que lhes
foram impostas. Afinal, é a Suprema Corte de Justiça que irá examinar a questão, se solicitada. Pela
rejeição.
EMENDA:00554 APRESENTAÇÃO:11-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB BA ULDURICO PINTO
Texto
Inclua-se no artigo 5º das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição, a
seguinte redação:
"A anistia abrange os que, com motivação
exclusivamente política, foram atingidos por
declaração de incapacidade física ou mental".
Justificativa
Muitos ex-militares com passado político comprovado, de sabida probidade e honradez, julgados pela
justiça militar por haverem defendido a Constituição e os poderes constituídos até então, foram
atingidos pelo estigma de "incapaz definitivamente para o serviço militar", com a observação de que
"pode prover os meios de subsistência", desde que provessem esses meios fora do ambiente militar,
ainda que possuíssem a estabilidade prevista em lei.
Como medida de justiça, que se possa fazer a ex-militares de caráter íntegro e que pelas razões
acima estão até os dias presentes sofrendo injustas discriminações, cabe a ANC proceder a
reparação merecida, após tão longos anos de jejum de democracia.
Parecer
Pela rejeição, nos termos do Parecer à emenda 2P00216-1, de autoria do
Deputado Aloysio Teixeira.
EMENDA:00588 APRESENTAÇÃO:12-01-1988
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor

REJEITADA
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PDT RJ JOSÉ MAURÍCIO
Texto
Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição
Acrescenta-se ao Ato das disposições
constitucionais gerais e Transitórias o seguinte
artigo e parágrafos:
Art. Os membros do Poder Legislativo que
tiveram os seus mandatos cassados pelo Poder
Executivo, com base em Atos Institucionais, Atos
Complementares ou quaisquer outros instrumentos,
no período compreendido de 1º de abril de 1964 a
15 de março de 1979, terão direito ao
ressarcimento financeiro automático de todas as
remunerações parlamentares, fixos, ajudas de custo
divisas e subsídio extraordinários, até o último
dia dos mandatos para os quais foram eleitos, como
se em exercício estivessem em sua plenitude.
§ 1º Caberá à união, através do Poder
Executivo, as indenizações, com a devida correção
monetária, prevista neste artigo, bem como, o
pagamento das contribuições devidas com a
Previdência Social.
§ 2º Fica garantido, o direito aos membros
do Poder Legislativo de que trata este artigo, de
requer e pleitear, ao Poder Judiciário, contra
qualquer órgão do Poder Executivo, para reparar as
injustiças e os danos causados, que impediram e ou
dificultaram o exercício e a inviolabilidade do
mandado parlamentar.
Justificativa
O Legislativo foi violentado, de maneira sistemática, entre o estabelecimento da junta Militar de 1964
e o fim do mandato do Presidente Ernesto Geisel. Parlamentares, de todos os níveis foram cassados,
presos, confinados, demitidos de cargos públicos de carreira, jubilados, exilados ,processados, de
maneira ilegítima, torturados e fichados em órgãos civis e militares de Polícia Política.
O Congresso Nacional foi fechado e humilhado. Parlamentares abandonaram as suas carreiras
políticas, provocando uma desmobilização das militâncias em todos os partidos e grupos políticos. O
único reparo possível- ainda assim, insatisfatório – é hoje a indenização financeira de todos os
salários, prerrogativas e subsídios a que tinham direito quando os leitores os escolheram, por sufrágio
universal, direto e secreto, para o cumprimento dos seus mandatos.
Parecer
O Art. 5º do Ato das Disposições Transitórias, em seu § 1º, declara que a anistia "somente gerará
efeitos financeiros a partir da promulgação desta Constituição, vedada a remuneração de qualquer
espécie em caráter retroativo".
Contra essa regra geral se choca a Emenda em exame, que visa assegurar a todos os
parlamentares "o ressarcimento financeiro automático de todas as remunerações parlamentares,
fixo, ajudas de custo diversas e subsídios extraordinários, até o último dia dos mandatos para os
quais foram eleitos, como se em exercício estivessem em sua plenitude". O parecer é pela rejeição
da Emenda.
Brasília, 19 de janeiro de 1988.
Constituinte NELSON CARNEIRO
(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impedido de oferecer parecer
sobre a presente Emenda.
EMENDA:00631 APRESENTAÇÃO:12-01-1988
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB BA MARCELO CORDEIRO
Texto

REJEITADA
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Emenda Aditiva à Disposições Transitórias
Estabelece a indenização especial aos anistiados.
Art. Os servidores civis e militares
anistiados receberão indenização especial
correspondente á soma dos salários dos últimos cinco anos.
Parágrafo único - O pagamento da indenização
especial tomará como base o salário atualizado do
servidor e será efetivado no prazo de trinta (30)
dias seguintes ao recebimento do pedido.
Justificativa
O Estatuto dos Funcionários Públicos estabelece três formas de reingresso no serviço público:
reintegração, readmissão e reversão.
I – reintegração é o ato pelo qual o formulário demitido reingressa no serviço público com
ressarcimento dos prejuízos (Conf. Estatuto).
A demissão é considerada nula por sentença judicial ou novo ato administrativo revogatório do ato
demissionário, voltando o funcionário demitido à situação anterior, ressarcido de todos os prejuízos
materiais, inclusive acessos a que teria direito.
O ato ilegal nenhum efeito pode produzir, e assim também as suas consequências devem
desaparecer por tanto quanto possível.
O Estatuto recomenda, por isso mesmo, a reparação do prejuízo (ver Themistocles Brandão
Cavalcanti, “O Funcionário Público e seu Estatuto”, Freitas Bastos, 1946, pag. 267 e seguintes).
II – na boa técnica administrativa, a readmissão é ato próprio, não se confunde com a reintegração, é
revisão em reconsideração do ato demissionário.
Cria a situação jurídica nova para o funcionário, que reingressa no serviço público sem ressarcimento
dos prejuízos, contando, apenas, o tempo de serviço para o efeito de aposentadoria.
A readmissão não implica continuação de exercício funcional mas em nova nomeação. A admissão
deve ocorrer em vaga a ser preenchida por merecimento e não ferir eventual direito de acesso por
antiguidade dos outros funcionários.
III – A reversão se verifica quando desaparecem os motivos de aposentadoria, revertendo o
funcionário ao serviço (Conf. Estatuto).
A aposentadoria pode ter ocorrido por medida política ou disciplinar.
IV – A anistia é forma de reingresso de outra espécie.
Medida tipicamente política, aparenta guardar semelhança com as formas estatutárias de reingresso,
de quem parece recolher particularidades para integrar sua execução.
De regra, o benefício da anistia é irrenunciável, e não sua suscetível de desistência, de revogação ou
de preclusão. Mas o ato de anistia pode subordinar a condições, ou termos, os seus efeitos ou
benefícios (Ver Pontes de Miranda, Comentários, 1953, Max Limonad. Pg. 344 e seguintes).
Cabe ao legislador fixar-lhes pressupostos e limites.
Não se trata de dívida nova, que o Estado assuma, mas continuação da dívida, que se constitui ao
longo do tempo. O estado assume a responsabilidade de reparar os danos, mas é juiz da
oportunidade e do alcance de tal gesto.
“A anistia restabelece, não repõe, não cria; volve a um ponto- não percorre, a partir dele, um caminho
que poderia ter percorrido e não foi” (Pontes).
Essa conceituação, aproxima bastante o benefício da anistia do instituto de reintegração, afastandose entretanto, no que se refere ao ressarcimento patrimonial.
Mesmo a emenda constitucional que, em 1985, revigorou a anistia de 1979, cuidou de vedar “a
remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo”.
Sem embargo, dúvida não resta que na anistia, como na reintegração, opera-se uma novação na
relação jurídica. E abstraindo-se as posições que admitem a retroatividade da remuneração de forma
absoluta, isto é, a percepção de todos os atrasados, desde a demissão até sabedoria está em
encontrar no próprio ordenamento jurídico pátrio uma solução para a questão, solução que seja
juridicamente correta e moralmente inatacável.
E a solução está na lei.
É o instituto da prescrição quinquenal a favor da Fazenda que se refere a qualquer direito que alguém
como credor dela (Bevilaqua)
O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, dispõe:
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Art. 1º - As dívidas passivas da união, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito de ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram.
E não se diga que o dispositivo alcança apenas a fazenda, deixando o descoberto as demais
entidades públicas.
O Decreto-lei nº 4.697, de 19 de agosto de 1942, assim complementa:
Art. 2º - O Decreto º 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange
as dívidas estatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições
exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como todo e qualquer direito e ação
contra os mesmos.
Portanto, de um lado todos os entes públicos estão cobertos pela prescrição quinquenal; de outro,
podem os anistiados serem indenizados até o limite estabelecido por pela legislação em vigor.
O próprio dispositivo evocado contém, de si, matéria assemelhada à hipótese.
O art. 2º do referido Decreto º 20.910, dispõe:
“ Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões
vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou
diferenças”.
É proposta que está em consonância com ordenamento jurídico já legalmente estabelecido e pode
harmonizar os interesses em conflito e projetar seu ato de justiça como contribuição a outros
impressos que poderão encontrar solução consensual sempre que houver boa vontade.
Parecer
Emenda ao ato das disposições gerais e transitórias, que estabelece indenização
especial para servidores públicos civis e militares anistiados.
Nesse ato já estão contidas as normas que serão obedecidas em consequência da anistia
de que trata o Projeto (art. 5º), bem como as formas de ressarcimento cabíveis.
Pela rejeição.
EMENDA:00905 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB PR HÉLIO DUQUE
Texto
Acrescente-se ao art. 5º das Disposições Transitórias o seguinte § 4º, renumerando-se os
seguintes:
Art. ........................................
§ 4º Aplicam-se os benefícios da anistia
definidos no parágrafo anterior a todos os
funcionários públicos e empregados regidos pela
legislação trabalhista nos três níveis de governo
ou em suas fundações, empresas públicas ou
empresas mistas com controle estatal que tenham
sido despedidos por atos de administração superior
em decorrência de atos de exclusiva motivação
política, praticados desde o dia 1o. de março de
1964 até a data da promulgação desta Constituição,
não prevalecendo decadência, nem renúncia de direitos.
Justificativa
Toda a discussão sobre a inclusão ou não do capítulo de Anistia dos “atos administrativos” sempre
tem esbarrado numa lacuna de conceituação: a questão dos militares subalternos. Estes, com efeitos,
foram demitidos, por atos administrativos superiores e não por atos de exceção ou diplomas
legislativos.
Há uma clara separação conceitual, administrativa e normativa entre funcionários civis e funcionários
militares. Estes se regem por critérios específicos de seleção, treinamento e função. Já os civis
entendem sua ação por um espectro muito mais vasto do aparelho do Estado, onde não raro a
relação do emprego não se rege pelo estatuto dos funcionários civis e pelo direito público mas pelas
lações contratuais da CLT. Grande parte dos funcionários de fundações, empresas públicas mistas e
até quadros “paralelos” – ditos celetistas – estão sujeitos a tipos de normas muito diferentes daquelas
que regem os militares.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 136

De outra parte, argumenta-se, injusta ou impropriamente, que muitos quadros militares poderiam já
estar incapacitados ou efetivo serviço de armas. Daí, em parte, os argumentos contra a reintegração
ao serviço dos anistiados. Isto é absolutamente distinto da área civil, onde, muitos perseguidos pelo
regime pagaram pelo seu patriotismo com demissões injustas evoluíram profissionalmente tornandose peças importantes para o serviço público. Não só não há qualquer razão técnica para se impedir
seu retorno à atividade, como não existe, de outra parte qualquer problema de natureza política. Os
funcionários ativos da PETROBRAS, IPEA, IBGE e tantos outros órgãos serão benvindos, em todos
os sentidos aos seus órgãos de origem. A emenda restaura, também, o princípio, da soberania da
constituinte sobre a anistia, eis que funcionários administrativos demitidos até 15 de agosto de 1979
já foram beneficiados pela Emenda nº26/85, nada justificando a marginalização de tantos quantos
foram inapelavelmente prejudicados por atos arbitrários praticados nos extretores do regime militar.
Lembre-se, por exemplo, das várias demissões levadas a efeito contra técnicos do IBGE à época do
Ministro Delfim Netto...
Esta é nossa justa sugestão que esperamos seja colhida pelo Plenário.
Parecer
De autoria do nobre deputado Hélio Duque, esta emenda acrescenta, ao art. 5º das disposições
transitórias, parágrafo 4º, renumerados os seguintes, mediante o qual se aplicam
os benefícios da anistia, definidos no art. 5o., aos funcionários públicos e empregados regidos pela
legislação trabalhista nos três níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou
empresas mistas com controle estatal, que tenham sido despedidos por atos de administração
superior em decorrência de atos de exclusiva motivação política praticados
desde o dia 1o. de março de 1964 até a data da promulgação desta Constituição, não prevalecendo
decadência, nem renúncia de direitos.
A questão da anistia mereceu solução longamente sedimentada durante os trabalhos desta
Assembleia, solução que deve ser mantida em sua essência.
Pela rejeição, em virtude da aceitação de outra emenda.

EMENDA:01205 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PT
MG JOÃO PAULO
Texto
Dê-se a seguinte redação ao art. 5º do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias:
"Art. 5o. - É ampliada a anistia, de forma plena, concedida a todos que, no período de 18 de setembro
de 1946, até a data da promulgação desta Constituição, foram atingidos , em decorrência de
motivação exclusivamente política, por qualquer diploma legal, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, e aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de
1961, bem como os atingidos pelo Decreto-Lei no. 864, de 12 de dezembro de 1969, assegurada a
reintegração em todos os seus direitos e vantagens inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se
satisfeitas todas as exigências legais e estatutárias de carreira civil ou militar, não prevalecendo
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito, contando o período de
afastamento como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais.
§ 1o. - Ficam asseguradas as promoções, na reserva ou na reforma, dos graduados das Forças
Armadas ao oficialato dos Quadros auxiliares e equivalentes na presunção de que foram amplamente
satisfeitas todas as exigências legais e estatutárias para os critérios de antiguidade, merecimento e
escolha, passando os mesmos a ocupar a posição em que se encontravam nos respectivos quadros,
como se não tivessem sido afastados.
§ 2o. - Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor
privado, dirigentes e representantes sindicais, quando por motivos exclusivamente políticos tenham
sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam,
bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões
ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 3o. - Os que, por motivo exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos políticos
suspensos no período de 15 de julho de 1969 a 31 de dezembro de 1969, por atos do então
Presidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de todos
de todos os direitos e vantagens interrompidas pelos atos punitivos, desde que comprovem terem
sido estes eivados de vício grave.
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§ 4o. - Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica,
em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica no. S-50- GM5, de 19 de
junho de 1964, e no. S-285-GM5, serão concedida reparação de natureza econômica, na forma que
dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a vigorar dentro do prazo de doze meses, a contar
da promulgação da Constituição.
§ 5o. - Aos que, por força de atos institucionais, tenham tido seus mandatos cassados ou tenham
exercido gratuitamente, ser-lhes-ão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e
previdência social, os respectivos períodos.
§ 6o. - O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos praças das Forças Armadas expulsos ou
licenciados compulsoriamente do serviço ativo, em decorrência de motivação comprovadamente
política, que terão direito à soma da remuneração dos últimos cinco anos, atualizados, tendo por base
o salário ou vencimento do mês do pagamento.
§ 7o - Os servidores civis e militares anistiados receberão indenização especial correspondente à
soma da remuneração dos últimos cinco anos, atualizados, tendo por base o salário ou vencimento
do mês do pagamento.
§ 8o. - Os dependentes dos servidores e trabalhadores, já falecidos ou desaparecidos, abrangidos
por este artigo, fazem jus aos mesmos benefícios.
§ 9o. - O Supremo Tribunal Federal proferirá sua decisão no prazo de 120 dias, a contar do pedido do
interessado, qualquer que seja a causa.
§ 10 - Aplica-se o disposto no artigo 6o., § 3o., da Constituição a todos os atos que se tornaram
insuscetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, a partir de 1o. de abril de 1964."
Justificativa
Na aplicação das anistias concedidas em 1979 e em 1985 houve sempre dificuldades na sua
interpretação, por parte da administração, causando prejuízos aos beneficiários e reduzindo o
alcance político e social que aquelas duas leis ensejavam.
Daí a necessidade de se explicitar com a presente emenda os direitos e vantagens a serem
assegurados aos anistiados.
Parecer
Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P01819-0.

EMENDA:01266 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PCB PE ROBERTO FREIRE
Texto
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADOS:
Art. 5o e seus parágrafos 1o e 7o, das Disposições Transitórias. Modifica-se a redação do caput do
Art. 5o, parágrafos 1o e 7o, acrescenta-se novo parágrafo, renumerando-se os demais:
"Art. 5o É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período de 18 de setembro de
1946, até a data da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por qualquer diploma legal, atos institucionais, complementares ou
administrativos, e aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo n 18, de 15 de dezembro de
1961, e pelo Decreto n 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções na iniciativa ao
cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos
os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes e respeitadas as
características e peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares,
observados os respectivos regimes jurídicos.
§1o Concede-se, também, anistia, aos militares da marinha e da Aeronáutica, expulsos ou
licenciados ex-officio compulsoriamente do Serviço Ativo, em decorrência dos acontecimentos
políticos levados a efeito em março de 1964, relados na Exposição de Motivos n 138, de 21 de agosto
de 1964 do Ministério da Marinha e, na Solução do Inquérito Policial Militar da Associação dos Cabos
da Força Aérea Brasileira (ACAFAB), publicada no Boletim Reservado n 21, de 11 de maio de 1965,
da DPAer.
§ 2o O disposto no caput deste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação
desta Constituição vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, ressalvados os
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direitos advindos da Lei n 6.683/79 e da Emenda Constitucional n 26, de 27 de novembro de 1985.
............................................
§ 7o Aplica-se o disposto no Artigo 6, § 3o da Constituição a todos os atos que se tornaram
insuscetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, a partir de 1 de abril de 1964, fluindo, somente a
partir da data da promulgação desta Constituição os prazos prescricionais pertinentes."
Justificativa
Até agora nem todos foram contemplados, nem pela Lei de Anistia de 1979, nem pela Emenda nº 26
de 1985. Os punidos, cuja pena a eles imposta se deu inequivocamente por motivação política, não
foram declarados beneficiários da Anistia, prevista na Emenda mencionada, apesar de absolvidos
nos processos criminais.
Muitas são as pendências de direitos de anistiados. Muitos deles retornaram ao serviço mas sem a
concessão de direitos suplementares e tais pendências tramitam no Poder Judiciário e na esfera
administrativa, com certa morosidade.
É fundamental que, nós constituintes, votemos dispositivos de Anistia que atinja a todos e seja o
corolário da luta pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita. Trata-se de adoção de uma decisão política,
em resposta às punições políticas que sofreram todos aqueles mencionados nesta Emenda.
É, pois, de imperiosa JUSTIÇA, que se anistie os marinheiros, fuzileiros navais e cabos da
Aeronáutica, punidos politicamente por terem participado de acontecimentos ocorridos nos dias 25,
26 e 27 de março de 1964 no Sindicato dos Metalúrgicos do antigo Estado da Guanabara, que
integram hoje o repertório da história do País como movimento de caráter político, reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado pelo Juízo da 1ª. Auditoria de Marinha no processo criminal nº
8167, assim como pelo Egrégio Tribunal de Recursos em inúmeros julgados.
O objetivo maior não é DAR MAIS ANISTIA, mas DAR ANISTIA. Dar anistia àqueles que ainda não
tiveram nenhuma forma de anistia e, consequentemente, vítimas de injustiça.
Parecer
Não obstante a intenção do ilustre autor da Emenda de ampliar as hipóteses de anistia, não nos
parece que deva a mesma prevalecer.
O Projeto disciplina de forma mais consentânea com as situações reais a matéria, atendendo de
maneira satisfatória às pessoas atingidas por atos primitivos relacionados com os direitos políticos.
Pela rejeição.

EMENDA:01274 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PDT RJ BRANDÃO MONTEIRO
Texto
Emenda
Dá nova redação ao § 3º do art. 5º das Disposições Gerais e Transitórias que passará a
ter a seguinte redação:
§ 3º - Os que, por motivo exclusivamente
políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos
políticos suspensos no período de 10 de abril de
1964 a 28 de agosto de 1979, poderão requerer ao
Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de todos
os direitos e vantagens interrompidas pelos atos punitivos.
Justificativa
As primeiras cassações e suspensões de direitos políticos ocorreram em 10 de abril de 1964, com a
edição do Ato Institucional nº 1.
Desta forma, o período deve começar naquela data, para evitar que fiquem excluídos os que foram
cassados no período de 10 de abril a 15 de julho de 1969.
Parecer
O § 3o. do Art. 5o. das Disposições Gerais e Transitórias visa possibilitar àqueles cidadãos que
tiveram seus mandatos cassados ou seus direitos políticos suspensos, no período de 15 de julho a 31
de dezembro de 1969, por ato do então Presidente da República, o recurso do Supremo Tribunal
Federal, pleiteando o reconhecimento de todos os direitos e vantagens interrompidos pelos atos
punitivos, "desde que com- provem terem sido estes eivados de vício grave". Embora os motivos
hajam sido "exclusivamente políticos", como tantos outros, tais atos institucionais padeceriam de vício
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insanável, e não teriam sido, como se espalhou, da lavra do Presidente enfermo. O ato padeceria,
destarte, de vício insanável, a ser demonstrado perante o mais alto Tribunal do país. A Emenda torna
regra geral o que a Comissão de Sistematização aprovou, como exceção. Por esses motivos, opino
pela rejeição da Emenda em exame. Brasília, 19 de janeiro de 1988. Constituinte NELSON
CARNEIRO
(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impedido de oferecer parecer sobre a presente
Emenda.

EMENDA:01491 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB RO CHAGAS NETO
Texto
Dá-se nova redação ao artigo 5º, das Disposições Transitórias:
Art. 5º é concedida anistia a todos que, no
período de 18 de setembro de 1946 até a data de
promulgação da constituição, foram atingidos, em
decorrência de motivação exclusivamente política,
por atos de exceção, institucionais ou
complementares, e aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de
1961, bem como aos atingidos pelo Decreto-Lei nº
864, de 12 de setembro de 1969 e, aos atingidos
pela Lei nº 4.902 de 16 de dezembro de 1965,
asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo,
emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas
leis e regulamentos vigentes e respeitadas as
características e peculiaridades próprias das
carreiras dos servidores públicos civis e
militares, observados os respectivos regimes jurídicos.
Justificativa
Na verdade, ao artigo 5º das Disposições Transitórias, foi acrescentado, somente, o seguinte: “e, aos
atingidos pela Lei nº 4.902, de 16 de dezembro de 1965”, pois o mesmo, quando da sua redação
anterior, não atingia os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira; àqueles que tanto
defenderam a nossa Pátria.
Parecer
A Emenda acrescenta às leis citadas "os atingidos pela Lei no. 4.902, de 16 de dezembro de 1965",
que "dispõe sobre a inatividade dos militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército". Lei, aliás,
revogada pela de no. 5.774, de 1971, e posteriormente pela de no. 6.880, de 1980. A sucinta
justificação não esclarece o que deseja o ilustre autor da Emenda, parecendo que a redação anterior
do Art. 5o. "não atingia os Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira; àqueles que tanto
defenderam a nossa Pá- tria". A leitura, artigo a artigo, da Lei no. 4.902, não tem qualquer alusão
expressa a integrante da Força Expedicionária. O único artigo que se refere à anistia é o Art. 46, in
verbis: - "o tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer ato
legal que a conceder". Alcança a todos os integrantes das três armas e, salvo erro, não deve ter sido
este o alvo da presente iniciativa parlamentar em exame. Em consequência, e salvo melhor
esclarecimento, opino pela rejeição da Emenda. Brasília, 20 de janeiro de 1988. Constituinte
NELSON CARNEIRO
(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impedido de oferecer parecer sobre a presente
Emenda.
EMENDA:01505 APRESENTAÇÃO:13-01-1988
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB BA MÁRIO LIMA

REJEITADA
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Texto
Emenda Aditiva ao artigo 5º do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias.
§ 8º - Nenhum dispositivo poderá vedar ou impedir a mais ampla apreciação pelo Poder
Judiciário das questões relativas ao reconhecimento dos direitos e da aplicação dos
efeitos civis inerentes ou decorrentes desta anistia.
Justificativa
Pretende-se com a norma inserta no § 8º consagrar ao Poder Judiciário a competência para aplicar a
anistia concedida pelo Poder Legislativo, especialmente no que se refere aos efeitos civis da anistia,
preservando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.
As normas da anistia não podem ficar imunes do crivo do Poder Judiciário, que é, por natureza, e
historicamente, o único que tem por objetivo interpretar e aplicar as leis e, por excelência, a
Constituição da República, sem o que não há como se falar em Estado de Direito.
Este dispositivo não colide com o parágrafo 7º, eis que o referido parágrafo se restringe aos atos que
foram baixados com base em diplomas que, a partir de 1964, vedavam sua apreciação pelo Poder
Judiciário.
Parecer
O texto constitucional assegura a amplitude do recurso judicial, tornando dispensável o acolhimento
da Emenda.
Pela rejeição.
EMENDA:01569 APRESENTAÇÃO:14-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB BA MÁRIO LIMA
Texto
Emenda Modificativa do § 3º e § 4º do art. 5º do Ato das Disposições Constitucionais Gerais
e Transitórias.
O parágrafo 3º do art. 5º passa ater a seguinte redação:
§ 3º - O s que, por motivo exclusivamente
políticos, tiverem seus direitos políticos
suspensos, foram cassados ou punidos, a partir de
1º de abril de 1964 até a data da promulgação
desta Constituição, poderão requerer ao Poder
Judiciário o reconhecimento de todos os direitos e
vantagens interrompidas pelos atos punitivos,
desde que comprovem terem sido estes eivados de vício grave.
O parágrafo 4º do referido artigo passa a ter a seguinte redação:
§ 4º - O Poder Judiciário proferirá sua decisão em rito sumário.
Justificativa
Não somente os cassados e os que tiveram os direitos políticos suspensos por meio de atos eivados
de vício grave devem ser contemplados pela anistia, mas outros brasileiros humildes que também.
Através de atos desta natureza, foram excluídos da administração pública. Por esta ração, o prazo
deve iniciar-se em 1º de abril de 1964.
Não se trata de casos, em princípio, da competência originária do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, os interessados devem requerer, inicialmente, ao juiz de primeira instância inclusive porque
esta dispõe de condições materiais para a efetiva apreciação.
Como se trata de direitos decorrentes de concessão de anistia, o processo deve seguir o rito sumário
a fim de que o beneficiado não se frustre na sua pretensão.
Parecer
Opinamos pela rejeição da Emenda, por considerar que o assunto foi devidamente tratado
pelo Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:01642 APRESENTAÇÃO:13-01-1988
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PDT RS CARLOS CARDINAL

REJEITADA
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Texto
Emenda
Dá nova redação ao art. 5o. e parágrafos do Ato das disposições Transitórias, suprimindo o § 1o.,
incluindo § 7o. e renumerando os demais, que passarem a ter a redação seguinte:
Art. 5o. É concedida anistia a todos que , no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política,
por atos de exceção, institucionais ou complementares, e aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como aos atingidos pelo Decreto-lei no. 864, de
12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estiverem em serviço ativo. Considerando-se como amplamente
satisfeitas todas as exigências das leis e estatutos, regem as carreiras do servidor público civil ou
militar, não prevalecendo alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.
§ 1o. - "O período de afastamento do servidor civil ou militar será computado como tempo de efetivo
prestado, para todos os efeitos legais".
§ 2o. - "Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos
políticos suspensos no período de 10/03/64 de março de 1964 a 28 de agosto de 1979, poderão
requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de todos os seus direitos e vantagens
interrompidas pelos atos punitivos.
§ 3o. O Supremo Tribunal Federal proferirá sua decisão no prazo de cento e vinte dias, a contar do
pedido interessado.
§ 4o. - Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica,
em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica no. S-50- GM5, de 19 de
junho de 1964, e no. S-285-GM5, será concedida reparação de natureza econômica, na forma que
dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a vigorar dentro do prazo de doze meses, a contar
da promulgação da Constituição.
§ 5o. - Aos que, por forca de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eletivo de
Vereador, ser-lhes-ão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e Previdência
Social, os respectivos períodos.
§ 6o. Aplica-se no artigo 6o., § 3o., da Constituição a todos os atos que se tornaram insuscetíveis de
apreciação pelo Poder Judiciário, a partir e 1o. de abril de 1964.
§ 7o. - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos militares da
Marinha e da Aeronáutica, expulsos ou licenciados, ex-offício, compulsoriamente d serviço ativo em
decorrência dos acontecimentos políticos levados a efeito em março de 1964, relatados na Exposição
de Motivos no. 138, de 21- 08-64, do Ministério da marinha, e na solução do Inquérito Policial Militar
da Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira (ACAFAB), publicada no Boletim Reservado no.
21, de 11.05.1965, DPAer.
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
A presente emenda conflita substancialmente com a Sistemática adotada para a elaboração
do Projeto de Constituição em fases anteriores.
Seu autor visa suprimir o parágrafo1º e acrescentar o parágrafo 7º, do art. 5o,
das Disposições Transitórias.
Cremos que parte de sua pretensão já foi contemplada no Projeto.
Em assim sendo, somos pela rejeição.

EMENDA:01749 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 APROVADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB PB HUMBERTO LUCENA
Texto
Acrescente-se, ao artigo 5º do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias,
o seguinte parágrafo:
"Art. 5º ..................................
§ 8º - A anistia, concedida nos termos deste
artigo, aplica-se ao servidores públicos e
empregador da administração direta e indireta da
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União, dos Estados, DF, Territórios e dos
Municípios, que tenham sido exonerados ou
demitidos em virtude de sua participação, a
qualquer título, em movimentos grevistas, a partir
de 1º de fevereiro de 1987."
Justificativa
Após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, vários servidores públicos e empregados de
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta foram demitidos, por terem participado
de movimentos grevistas.
Ora, ao lado dessa dura realidade fática, cujas consequências sociais são notórias, e a par das
conhecidas motivações de inúmeras greves no âmbito da administração pública, com origem – como
sabemos- na situação financeira em que se encontram esses servidores e empregados, é de se
atentar para o fato de que o próprio projeto de Constituição, no § 6º do seu artigo 45, assessora o
direito de greve aos servidores públicos civis.
Isto bastante para que o Constituinte, representante do povo e, nesta especial condição, mais
sensível aos problemas sociais,, impeça que, no curso de uma nova ordem constitucional em
elaboração, se consomem punições inaceitáveis, contrárias a uma justa e legítima de direito que essa
nova ordem acena.
Parecer
De autoria do nobre Constituinte Humberto Lucena, esta emenda visa a estender a anistia do art. 5º
do Projeto aos servidores públicos e aos empregados da administração direta e indireta da União,
dos Estados, DF, Territórios e dos Municípios, exonerados ou demitidos por participação em
movimentos grevistas, a partir de 1º de fevereiro de 1987.
Justifica o autor ponderando que muitas demissões e exonerações aconteceram depois da
instalação desta Assembleia Nacional Constituinte, por causa de participações em greves.
É justa a proposta, por prever situação superveniente.
Pela aprovação.
EMENDA:01819 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB BA MÁRIO LIMA
Texto
Dê-se ao "caput" do art. 5º do Ato das
Disposições Constitucionais, Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição
nova redação, acrescente-se um § 1º com a renumeração dos atuais parágrafos e
acrescente-se, onde couber,
novo parágrafo, de acordo com o seguinte:
Art. 5º É concedida anistia a todos que,
no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da Constituição, foram atingidos, em
decorrência de motivação exclusivamente política,
por atos de exceção, institucionais ou
complementares, aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de
1961, bem como aos atingidos pelo Decreto-lei nº
864, de 12 de setembro de 1969, e às praças das
Forças Armadas expulsos ou licenciados
compulsoriamente do Serviço Ativo, asseguradas as
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego,
posto ou graduação a que teriam direito se
estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos
de permanência em atividade previstos nas leis e
regulamentos vigentes e respeitadas as
características e peculiaridades próprias das
carreiras dos servidores públicos civis e
militares, observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1º Ficam também asseguradas as promoções
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dos graduados das Forças Armadas ao oficialato dos
Quadros Auxiliares e equivalentes, passando os
mesmos a ocupar a posição em que se encontravam
nos respectivos quadros, como se não tivessem sido
afastados.
(§) _ Os benefícios referidos neste artigo
deverão ser concedidos no prazo de até 120 dias a
partir da promulgação desta Constituição, caso
independam de regulamentação legislativa.
Justificativa
A emenda proposta objetiva, substancialmente, conferir tratamento mais equânime à questão da
anistia, permitindo a extensão dos benefícios aos marinheiros punidos através de atos
administrativos, ao tempo em que especifica a promoção dos graduados ao oficialato.
A fixação de prazo para a execução dos preceitos conferidores de benefício mostra-se de bom alvitre,
posto dinamizar o respectivo procedimento.
Parecer
A Emenda sob exame propõe nova redação ao art. 5º do ato das Disposições Transitórias, e lhe
acrescenta um parágrafo, de forma a regular, com algumas alterações, a anistia constante do Projeto.
Apesar das boas intenções inspiradoras da emenda, temos que a solução do Projeto, longamente
amadurecida, é a que melhor atende às circunstâncias nacionais.
Pela rejeição.

EMENDA:01880 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PDT RJ LYSÂNEAS MACIEL
Texto
EMENDA SUBSTITUTIVA do art. 5o. e parágrafo das disposições transitórias do Projeto de
Constituição. O art. 5o. e seus §§ das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição aprovado
pela Comissão de Sistematização (Redação Final) deve ter a seguinte redação:
Art. 5o. - é ampliada anistia a todos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da Constituição foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política,
por atos de exceção, institucionais ou complementares, e aos que foram abrangidos pelo Dec-Lei nº.
18, de 15 dezembro de 1961, que não reverterão serviço ativo, bem como os atingidos pelo Dec-Lei
nº. 864, de 12 de setembro de 1969, assegura a reintegração em todos os seus direitos, as
proporções na inatividades, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam se estivessem em
serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência das leis e estatutos que regem as carreiras dos
servidores civeis e militares, da administração direta e indireta, não prevalecendo quaisquer
alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, contando o período de afastamento
como tempo de efetivo serviço prestado para todos os efeitos.
§ 1o. - a reversão ao serviço ativo fica condicionada ao interesse da administração.
§ 2o. - O disposto neste art. aplica-se igualmente aos praças das Forças Armadas expulsos ou
licenciados compulsoriamente do serviço ativo, em decorrência de motivação exclusivamente política,
relacionados aos acontecimentos políticos levados a efeito em março de 1964.
§ 3o. - Os servidores civis e militares anistiados receberão indenização correspondente a 60 vezes a
remuneração do mês da efetivação do pagamento. Esta indenização será efetivada até o término do
exercício subsequente ao da promulgação da Constituição.
§ 4o. - Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor
privado e autônomos, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivo exclusivamente
político, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento da atividade remunerada
que exerciam, como aos que foram impedidos de exerceram atividades profissionais em virtude de
pressão ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 5o. - O Poder Judiciário proferirá sua decisão no prazo de 120 dias a contar do pedido do
interessado, qualquer que seja a causa.
§ 6o. . Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica,
em decorrência das Portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica no. S-50-GM5, de 19 de junho,
e S-285-GM5. Será concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de
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iniciativa do Congresso Nacional e a vigorar dentro do prazo de doze meses, a contar da
promulgação da Constituinte.
§ 7o. Aos que por força de atos institucionais, tenham tido seus mandatos cassados ou tenham
exercido mandatos eletivo, ser-lhe-ão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e
previdência social, os respectivos períodos.
§ 8o. - Aplica-se o disposto no art. 6o., § 3o., da Constituição a todos os atos que se tornaram
insuscetíveis de apreciação pelo poder judiciário, a partir de 1o. de abril de 1964.
§ 9o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e dos trabalhadores abrangidos por este artigo
já falecidos, ou desaparecidos, terão direito as vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido assegurados a cada benefício desta
anistia, inclusive a indenização especial, até a data do falecimento.
§ 10. - As proporções de que trata este artigo serão concedidas como se em atividade estivessem,
por qualquer dos princípios previstos em lei, além daqueles de direito já adquirido na data da punição
decorrente de lei especial.
§ 11 - Ficam também assegurados as proporções dos graduados das Forças Armadas ao oficialato
dos Quadros Auxiliares e equivalentes, passando os mesmos a ocupar a posição em que se
encontram nos respectivos quadros, como se não tivessem sido afastados.
§ 12 - Os benefícios a que se refere este art., deverão ser concedidos pelos executores responsáveis
dentro do prazo de 120 dias após a promulgação da Constituição.
Justificativa
A primeira e mais importante razão para que a anistia seja concedida é a que diz respeito à
pacificação mais completa e de toda a família brasileira. Nada mais de ódios, ressentimentos,
malquerecenças, se estamos, reconstruindo as bases do pacto social devemos, por isso mesmo darlhes sólidos alicerces para que dure o maior tempo possível. Sem o desarmamento dos espíritos e as
reparações devidas, isso jamais será alcançado. A anistia não encerra revanchismos. Ao contrário,
impede que eles se aprofundem e tragam discórdia e a intranquilidade.
A Assembleia Nacional Constituinte, nessa hora histórica, deve conceder uma anistia tal que, sem
considerar situações personalistas, devolver ao povo brasileiro a possibilidade de pleno exercício de
democracia.
As punições havidas foram, essencialmente, baseadas em conceitos de políticos, e sobretudo,
tiveram conotações ideológicas. Por idêntica razão, um ato político, oriundo da classe política, com o
voto de todas as ideologias, com assento no Parlamento, deve conceder a anistia.
Essa ampliação será, sem sombra de dúvida, o ponto alto da Constituinte, e seu alcance será
imenso, pois permitirá que a nova Carta Política tenha existência das mais duradouras.
O que desejam os anistiados? Que pretendem? Que reclamam? Como atende-los sem que se
promova uma nova crise ou um acirramento de posições, hoje sabidamente indesejáveis de uma
confrontação ou, até mesmo de um distanciamento?
Em primeiro lugar, deseja-se a reconciliação. E, para alcança-la tem se de relembrar a injustiça que
foi praticada contra os que hoje pretendem essa anistia abrangente.
Inicialmente, os que fizeram à bandeira nacional, opuseram-se ao movimento militar de 1964 que
depôs um governo civil legitimamente eleito e que governava de acordo com a constituição vigente;
não rasgaram as leis nem os regulamentos militares. Permaneceram ao lado da legalidade.
Vitoriosos os que praticaram o movimento armado, veio a vingança em termos extremamente
mesquinhos. Inúmeros sãos os companheiros que foram oprimidos, massacrados, torturados,
impedidos de exercer sua habilitação profissional (como aviadores e engenheiros, para citar apenas
dois exemplo); perseguidos quando pretendiam um simples emprego que lhes permitisse dignamente
esposa e filhos. Outros, até mesmo, foram considerados “mortos contábeis”, deixando de existir para
os que tomaram o poder.
O poder, que fora conquistado ilegalmente, tornou-se ilegítimo, a cada dia que passou. A distância
entre o Estado de Direito e o Estado de Fato foi se alargando, com a sociedade civil apresentado, em
demonstrações contínuas, o seu desagrado. A chamada Nova República, nenhum espaço abriu ou
fez qualquer concessão.
Os punidos jamais puderam recorrer à justiça para que ela serena e imparcialmente, examinasse os
fundamentos de cada punição. Os Atos Inconstitucionais e complementares e a própria Constituição
outorgada pelos ministros militares impediam esse exame. Agora, mesmo agora, quando eles já não
vigem, é impossível recorrer à justiça, para o pretendido reexame. Outra opção não resta aos punidos
do que a decisão política da Assembleia Nacional Constituinte, para restaurar seus direitos e
assegurar-lhes a compensação devida.
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O atual governo possui legalidade de atuação. O povo brasileiro, em sua esmagadora maioria, repeliu
o arbítrio e apoia, democraticamente, aqueles estão incumbidos de reconduzir o País a seu destino
histórico. Os constituintes, em especial, receberam ampla, geral e irrestrita delegação para
elaborarem a nova Carta Política estabelecendo as novas regras de convivência social.
REINTEGRAÇÃO
É da índole da anistia que se reverteram situações e que, após ela os beneficiados não sofrem,
qualquer restrição. Passa-se uma borracha sobre o passado e um futuro promissor é aberto a todos,
tanto os que estiveram de um lado quanto do outro, para que a sociedade possa retomar seus
caminhos comuns.
PROMOÇÕES
A interrupção da carreira militar ocorreu à revelia dos punidos. As promoções teriam ocorrido,
normalmente, e devem ser regidas pela legislação da época. Como agora é impossível saber os que
teriam sido, ou não, promovidos, os que teriam, ou não, sido aprovados nos concursos específicos,
os que teriam, ou não, obtido as necessárias habilitações, o único e justo remédio é suprir essa
deficiência proclamando que todas as exigências legais e regulamentares são consideradas como
satisfeitas.
Essas promoções devem incluir, até mesmo, o último posto possível de ser alcançado em situações
de antiguidade e merecimento.
O militar tem sua patente. Ela faz parte de sua vida, de sua biografia, de seu currículo profissional.
Não se pode pretender diminuí-la quando se reconstrói sua dignidade profissional atingida.
A promoção atinge aspecto peculiar quando da anistia, pois representa, de modo bastante ostensivo,
a reparação da injustiça. Isso diz muito de perto com a própria honra pessoal e deve ser
expressamente previsto na concessão da anistia. Com ela, anistiado como que se sente recomposto
consigo mesmo.
RESSARCIMENTO
A reparação monetária jamais poderá compensar todos os momentos de angústia, de sofrimento, de
humilhações e das situações difíceis sofridas pelos punidos. Dinheiro não compensa todo esse
rosário de amarguras. Embora dificilmente, deve-se avaliar e arbitrar, em termos financeiros, quando
deve uma pessoa que foi injustiçada receber. Contudo, concordou os punidos injustamente em
receber o equivalente a 60 meses (parágrafo 3º).
A título de esclarecimento, note-se que vários cassados passaram fome: familiares viveram situações
de penúria; socorreram-se da caridade alheia; foram vítimas de escárnio. Agora, esse dinheiro não
pagará as afrontas, admitindo-lhes, apenas, uma situação de menos dificuldade em enfrentar o resto
da vida. A reparação reduzida a esse mínimo é medida justa principalmente se tivermos em conta
que, os anistiados foram réus sem crime. Sua única falta foi a de terem querido obedecer ao regime
de legalidade; seu defeito, o de terem honrado o juramento que fizeram de servir á pátria e não a
interesses puramente pessoais.
Os atingidos pelos Atos institucionais e Complementares, pelas punições “brancas”, ofensas pessoais
desejam, a bem de toda a nação brasileira apenas uma coisa: que sejam reconhecidos como
patriotas, que se negaram, embora á custa de ingentes sacrifícios pessoais, a compactuar com o
clima de desrespeito à ordem constitucional. Foram e continuam sendo legalistas. E, por isso mesmo,
confiam que a Lei Maior lhes fará JUSTIÇA.
Parecer
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P01819-0.
EMENDA:01915 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PMDB BA ULDURICO PINTO
Texto
EMENDA SUBSTITUTIVA - O Artigo 5o. e seus §§ das Decisões Transitórias do Projeto de
Constituição aprovado pela Comissão de Sistematização (Redação Final) deve ter a seguinte
redação: Art. 5o. - É concedida anistia a todos os que, no período ou 18 de setembro até a data de
promulgação da Constituição ou tenha sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das
atividades remuneradas que exerciam, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, e aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo no. 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, bem
como aos atingidos pelo Decreto-Lei no. 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as
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promoções, na inatividade, ao cargo, emprego posto ou graduação a que teriam direito se estivessem
em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade, considerando - se preenchidos
todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira dos servidores públicos civis e militares,
da administração direta e indireta.
§ 1o. - Os Servidores civis e militares anistiados receberão indenização especial correspondente a
soma da remuneração dos últimos cinco anos. O pagamento da indenização especial tomará como
base a última remuneração do servidor, atualizada e será efetivada até o término do exercício
financeiro subsequente ao da promulgação da Constituição.
§ 2o. - Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor
privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivo exclusivamente políticos, tenham
sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam,
bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões
ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 3o. - Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos
políticos suspensos no período de 15 de julho de 1969 a 31 de dezembro de 1969, por ato do então
Presidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de todos
os direitos e vantagens interrompidas pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido estes,
eivados de vício grave.
§ 4o. - A reversão ao Serviço ativo fica condicionada ao interesse da administração.
§ 5o. - Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica,
em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica no. S-50- GM-5, de 19 de
junho de 1964, e no. S-285-GM5, será concedida reparação de natureza econômica, na forma que
dispuser lei de iniciativa do Congresso nacional e a vigorar dentro do prazo de doze meses, a contar
da promulgação da Constituição.
§ 6o. - Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eletivo de
vereador, ser-lhes-ão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência
social, os respectivos períodos.
§ 7o. - Aplica-se o disposto no artigo 6o., § 3o., da Constituição a todos os atos que se tornaram
insuscetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, a partir de 1o. de abril de 1964.
§ 8o. - O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos praças das Forças Armadas expulsos ou
licenciados compulsoriamente do serviço ativo, em decorrência de motivação exclusivamente política.
§ 9o. - Os dependentes dos servidores civis e militares e dos trabalhadores abrangidos por este artigo
já falecidos, ou desaparecidos, terão direito às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário desta
anistia, inclusive a indenização especial, até a data do falecimento.
Justificativa
A emenda se propõe a restabelecer direitos, arbitrariamente suspensos pelo regime de exceção,
instaurando-se no País.
As disposições pertinentes, ora apresentada, visam a explicitar as prerrogativas peculiares à figura
jurídica da anistia e, ademais, consideram supridos os requisitos que se afeiçoam a cargos e
carreiras, no âmbito do serviço público civil e militar, tanto quanto no setor privado.
É bem de ver, ainda, que o texto busca impedir interpretações restritivas e até mesmo excludente de
direitos, segundo ocorre em exames de processos administrativos.
Em razão disso, adotamos o entendimento, sugerido em análise e debates, e referendado pelo
consenso dos segmentos consultados.
Parecer
A Emenda, proposta pelo eminente Deputado dá nova redação ao Art. 5º e seus parágrafos do Ato
das Disposições Constitucionais, Gerais e Transitórias.
Parece-nos que as modificações sugeridas não contribuem para aperfeiçoar o texto já consagrado
no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, motivo por que opinamos pela
rejeição da emenda em exame.
EMENDA:02034 APRESENTAÇÃO:13-01-1988 REJEITADA
FASE:S EMENDAS DE PLENARIO - (2P)
Autor
PFL RO RAQUEL CÂNDIDO
Texto
Substituir o art. 5o. e seus parágrafos, das disposições gerais e transitórias. Artigo - É concedida
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anistia a todos os que, no período de 2 de setembro de 1961 a 1o. de fevereiro de 1987 foram
atingidos, em decorrência de motivação política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, e aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo n. 18, de 15 de dezembro de
1961, que não reverteram ao serviço ativo, bem como aos atingidos pelo Decreto-lei 864, de 12 de
setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, post ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade, considerando-se preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que
regem a carreira dos servidores públicos civis e militares, da administração direta e indireta.
Parágrafo 1o. - Os servidores civis e militares anistiados receberão indenização especial
correspondente à soma da remuneração dos últimos 5 (cinco) anos.
Parágrafo 2o. - O pagamento da indenização especial tomará como base a última remuneração,
atualizada, do servidor e será efetivada no prazo de 90 (noventa) dias seguintes do recebimento do
pedido.
Parágrafo 3o. - A reversão ao serviço ativo fica condicionada ao interesse da administração.
Parágrafo 4o. - O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos praças das Forças Armadas
expulsos ou licenciados compulsoriamente do serviço ativo, em decorrência de motivação
exclusivamente política.
Parágrafo 5o. - Ficam igualmente assegurados aos benefícios estabelecidos neste artigo aos
trabalhadores do setor privado autônomo, dirigentes e representantes sindicais, quando por motivos
exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das
atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades
profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
Parágrafo 6o. - Aos que, por força de atos institucionais tenham exercidos gratuitamente mandato
eletivo de vereador, ser-lhe-ãos computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e
previdência social, os respectivos períodos.
Parágrafo 7o. - Os dependentes dos servidores militares e civis e dos trabalhadores abrangidos por
este artigo já falecidos ou desaparecidos, farão jus às vontades pecuniárias da pensão especial
correspondentes ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a
cada beneficiário desta anistia, inclusive a indenização especial, até a data do falecimento.
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
Somos pela rejeição da emenda, nos termos do parecer dado à Emenda nº 2P02045-8.
EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG)
Texto:
Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E
TRANSITÓRIAS.
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS
[...]
Art. 4º. É concedida anistia a todos que, no período de 18 de setembro de 1945 até a data da
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política,
por atos de exceção, institucionais ou complementares, e aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo nª 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de
12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes e respeitadas as características
e peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares, observados os
respectivos regimes jurídicos.
Parágrafo 1º. O disposto no “caput” deste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da
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promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
Parágrafo 2º. Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor
privado, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos, tenham
sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam,
bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões
ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
Parágrafo 3º. Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos
políticos suspensos no período de 15 de julho de 1969 a 31 de dezembro de 1969, por ato do então
Presidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de todos
os direitos a vantagens interrompidas pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido estes
eivados de vício grave.
Parágrafo 4º. O Supremo Tribunal Federal proferirá sua decisão no prazo de cento e vinte dias, a
contar do pedido do interessado.
Parágrafo 5º. Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional
específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5, de
1º de junho de 1964, e nº S-285-GM5, será concedida reparação de natureza econômica, na forma
que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a vigorar dentro do prazo de doze meses, a
contar a promulgação da Constituição.
Parágrafo 6º. Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato
eletivo de Vereador, ser-lhes-ão computados, para efeitos de aposentadoria no serviço público e
previdência e social, os respectivos períodos.
[...]

Assinaturas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bonifácio de Andrade
Carlos Sant’anna
Délio Braz
Gilson Machado
Nabor Júnior
Geraldo Fleming
Osvaldo Sobrinho
Osvaldo Coelho
Hilário Braun
Edivaldo Motta
Paulo Zarzur (Em
Apoiamento)
Nilson Gibson
Milton Reis
Marcos Lima
Milton Barbosa
Daso Coimbra
João Resek
Roberto Jeffereson
João Menezes
Vingt Rosado
Cardoso Alves
Paulo Roberto
Lourival Batista
Rubem Branquinho
Cleonâncio Fonseca
Fernando Gomes

27. Agripino de Oliveira
Lima
28. Narciso Mendes
29. Marcondes Gadelha
30. Mello Reis
31. Arnold Fioravante
32. Jorge Arbage
33. Chagas Duarte
34. Álvaro Pacheco
35. Felipe Mendes
36. Alysson Paulinelli
37. Aloysio Chaves
38. Sotero Cunha
39. Messias Góis
40. Gastone Righi
41. Dirce Tutu Quadros
42. José Elias Murad
43. Mozarildo Cavalcanti
44. Flávio Rocha
45. Gustavo de Faria
46. Flávio Palmier da
Veiga
47. Gil César
48. João da Mata
49. Dinísio Hage
50. Leopoldo Peres
51. Expedito Machado

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Manoel Viana
Mário Bouchardet
Melo Freire
Leopoldo Bessone
Aloísio Vasconcelos
Roberto Torres
Arnaldo Faria de Sá
Amaral Netto
Antônio Salim Curiati
José Luiz Maia
Carlos Virgílio
Ezio Ferreira
Sadie Hauache
José Dutra
Carrel Benevides
Joaquim Sucena (Em
Apoiamento)
Luiz Marques
Orlando Bezerra
Furtado Leite
Siqueira Campos
Aluízio Campos
Eunice Michilis
Samir Achoa
Maurício Nasser
Mauro Sampaio
Stélio Dias
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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105.
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Airton Cordeiro
José Carmargo
Matos Leão
José Tinoco
João Castelo
Guilherme Palmeira
Ismael Wanderley
Antônio Câmara
Henrique Eduardo
Alves
Djenal Gonçalves
José Egreja
Ricardo Izar
Afif Domingos
Jayme Paliarin
Delfim Netto
Farabulini Júnior
Fausto Rocha
Tito Costa
Caio Pompeu
Felipe Cheidde
Virgílio Galassi
Manoel Moreira
Victor Fontana
Orlando Pacheco
Ruberval Pilotto
Jorge Bornhausen
Alexandre Puzyna
Artenir Werner
Cláudio Ávila
José Agripino
Divaldo Suruagy
Rosa Prata
Mário de Oliveira
Sílvio de Abreu
Luiz Leal
Genésio Bernardino
Alfredo Campos
Theodoro Mendes
Amilcar Moreira
Oswaldo Almeida
Ronaldo Carvalho
José Freire
José Mendonça Bezerra
José Lourenço
Vinicius Cansanção
Ronaro Corrêa
Paes Landim
Alércio Dias

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Mussa Demes
Jessé Freire
Gandi Jamil
Alexandre Costa
Albérico Cordeiro
Iberê Ferreira
José Santana de
Vasconcellos
Christovam Chiaradia
Oscar Corrêa
Maurício Campos
Asdrubal Bentes
Jarbas Passarinho
Gerson Peres
Carlos Vinagre
Fernando Velasco
Arnaldo Moraes
Fausto Fernandes
Domingos Juvenil
José Elias
Rodrigues Palma
Levy Dias
Rubem Figueiró
Rachid Saldanha Derzi
Ivo Cersósimo
João Lobo
Inocêncio Oliveira
Salatiel Carvalho
José Moura
Marco Maciel
José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiuza
Paulo Marques
Telmo Kirst
Darcy Pozza
Arnaldo Prieto
Osvaldo Bender
Adylson Motta
Paulo Mincarone
Adrioaldo Streck
Victor Faccioni
Luis Roberto Ponte
João de Deus Antunes
Matheus Iensen
Antônio Ueno
Dionísio Dal Prá
Jacy Scanagatta
Basílio Vilani
Osvaldo Trevisan

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

Renato Johnsson
Ervin Bonkoski
Jovanni Masini
Paulo Pimentel
José Carlos Martin
Arolde de Oliveira
Rubem Medina
Francisco Sales
Assis Canuto
Chagas Neto
José Viana
Lael Varella
Denisar Arneiro
Jorge Leite
Aloisio Teixeira
Roberto Augusto
Messias Soares
Dalton Canabrava
Merluce Pinto
Ottomar Pinto
Olavo Pires
Sergio Werneck
Raimundo Rezende
José Geraldo
Alvaro Antonio
Irapuan Costa Junior
Roberto Balestra
Luiz Soyer
Naphtali Alves Souza
Jalles Fontoura
Paulo Roberto Cunha
Pedro Canedo
Lucia Vania
Nion Albernaz
Fernando Cunha
Antonio de Jesus
Luiz Eduardo
Eraldo Tinoco
Benito Gama
Jorge Viana
Angelo Magalhães
Max Rosenmann
Leur Lomanto
Jonival Lucas
Sergio Brito
Waldeck Ornelas
Francisco Benjamin
Etevaldo Nogueira
João Alves
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223. Francisco Diogenes
224. Antonio Carlos Mendes
Thame
225. Jairo Carneiro
226. José Lins
227. Rita Furtado
228. Jairo Azi
229. Fabio Raunhetti
230. Feres Nader
231. Eduardo Moreira
232. Manoel Ribeiro
233. José Melo
234. Jesus Tajra
235. Aecio de Borba
236. Bezerra de Melo
237. Nyder Barbosa
238. Pedro Ceolin
239. Homero Santos
240. Chico Humberto
241. Osmundo Rebouças
242. Enoc Vieira
243. Joaquim Haichel
244. Edison Lobão

245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

Vitor Trovão
Onofre Correa
Alberico Filho
Vieira da Silva
Costa Ferreira
Elieser Moreira
José Teixeira
Julio Campos
Ubiratan Spinelli
Jonas Pinheiro
Louremberg Nunes
Rocha
Roberto Campos
Cunha Bueno
Francisco Carneiro
Meira Filho
Marcia Kubistschek
Annibal Barcellos
Geovani Borges
Eraldo Trindade
Antonio Ferreira
Maria Lucia
Maluly Neto

267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.

Carlos Alberto
Gidel Dantas
Adauto Pereira
José Carlos Coutinho
Wagner Lago
João Machado
Rolemberg
Odacir Soares
Mauro Miranda
Sarney Filho
Cesar Cals Neto
Osmar Leitão
Simão Sessin
Miraldo Gomes
Antonio Carlos Franco
Franciscos Coelho
Francisco Rolemberg
Albano Franco
Erico Pegoraro
Carlos de Carli
Evaldo Gonçalves
Raimundo Lira

Justificativa:
Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas anteriores
da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá ser promulgada.
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos anseios das
diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do Plenário.
Parecer:
Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela aprovação, nos
termos da emenda "Centrão".
PELA APROVAÇÃO:
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Art.
5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 9º
("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º,
4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 ("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art.
16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 ("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput");
Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 ("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29
("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 ("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38
("caput"), §§ 12, 22 e 32; Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art.
44 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 ("caput"); Arte 57
("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 62 ("caput"); Art. 63 ("caput");
Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput");
Art. 72 ("caput").
PELA REJEIÇÃO:
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo Correia); Art.
17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); Art. 31 ("caput"); Art. 35
("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"),
§§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº
14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput").

___________________________________________________________________

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 151

FASE U
EMENDA:00077 APRESENTAÇÃO:07-07-1988 REJEITADA
FASE:U EMENDAS (2T) AO PROJETO 'B'
Autor
PSDB SC FRANCISCO KUSTER
Texto
Suprima-se do parágrafo 5o. do artigo 9o. do ato das disposições constitucionais transitórias a expressão
"exceto nos ministérios militares".
Art. 9o. ....................................
§ 5o. - ....................................
Exceto, nos ministérios militares,
Justificativa
Emenda sem justificativa.
Parecer
A emenda pretende suprimir, no § 5º do art. 9º das Disposições Transitórias, a expressão
"exceto nos Ministérios militares".
Optamos por manter o texto integral do § 5º do art. 9º das Disposições Transitórias tal como aprovado
no 1º turno de votação.
Pela rejeição.
EMENDA:00748 APRESENTAÇÃO:11-07-1988 REJEITADA
FASE:U EMENDAS (2T) AO PROJETO 'B'
Autor
PMDB SP DEL BOSCO AMARAL
Texto
Suprimir do Art. 9º das Disposições
Constitucionais Transitórias o § 1º "O disposto
neste artigo somente gerará efeitos financeiros a
partir da promulgação da Constituição, Vedada a
remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo".
Justificativa
Depois de atingidos por atos de exceção, depois de passados pelo crivo da Justiça e absolvido em processo
regular, com sentença transitada em julgado, é inacreditável que não venham tais servidores fazer jus ao
ressarcimento dos prejuízos desde a data da punição.
Por sua vez, o novo texto constitucional estabelece: “A LEI PREJUDICARÁ O DIREITO ADQUIRIDO, O ATO
jurídico perfeito ou coisa julgada”,
Parecer
A emenda pretende suprimir o § 1º do art. 9º das Disposições Transitórias que trata da anistia aos atingidos
por motivos políticos.
O § 1º determina que os efeitos financeiros da anistia começarão a partir da promulgação da Constituição.
A supressão do § 1º pode acarretar ônus demasiadamente elevado para o Tesouro Nacional, de forma
que opinamos pela rejeição da emenda.
EMENDA:01733 APRESENTAÇÃO:11-07-1988 REJEITADA
FASE:U EMENDAS (2T) AO PROJETO 'B'
Autor
PFL BA LUÍS EDUARDO
Texto
Suprima-se "in totum" o parágrafo 5º do art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais e
Transitórias, do Projeto de Constituição (B).
Justificativa
A administração direta ou indireta, em todos os níveis, já ocupou todos os cargos e funções vagos
decorrentes das demissões efetuadas no período a que se refere o § 5º do art. 9º, das Disposições
Transitórias.
Com as readmissões, estas gerariam custos adicionais aos cofres públicos, que seriam repassadas para toda
a sociedade. Além do que a Autoridade Pública nada mais fez do que cumprir a legislação vigente.
Parecer
A emenda pretende suprimir o § 5o. do art. 9o. das Disposições Transitórias que trata de anistia concedida
a servidores públicos civis e da sua readmissão no serviço público, se demitidos a partir de 1979.
Optamos por manter o dispositivo aprovado no 1o. turno de votação da Constituinte.
Pela rejeição.
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FASE W
EMENDA:00694 APRESENTAÇÃO:17-09-1988 EM ANALISE
FASE:W PROPOSTA DE REDAÇÃO
Autor
PDT RJ LYSÂNEAS MACIEL
Texto
Substituam-se no caput do art. 8º as expressões
"a que teriam direito" pelas expressões "a que poderiam alcançar".
Justificativa
Torna-se necessário corrigir a ambiguidade do texto, pois as expressões “a que teriam direito” podem ser
interpretadas de maneira restritiva, como tem ocorrido em sucessivos julgados sobre a questão da anistia. O
texto, como está redigido não corresponde ao sentido do aprovado no segundo turno, limitando o alcance da
anistia concedida pelos constituintes.
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