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 Panorama do processo constituinte 

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

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

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de 

direito e tem como fundamentos:  

      I - a soberania;  

      II - a cidadania;  

      III - a dignidade da pessoa humana;  

      IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

      V - o pluralismo político.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00160 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A REPÚBLICA FEDERATIVA SEJA CONSTITUÍDA PELA ASSOCIAÇÃO  
INDISSOLÚVEL DA UNIÃO FEDERAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS  
TERRITÓRIOS. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:00259 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE COMO ARTIGO PRIMEIRO DA CONSTITUIÇÃO, QUE O BRASIL É UMA  
REPÚBLICA FEDERATIVA, CONSTITUÍDA, SOB O REGIME REPRESENTATIVO, PELA  
UNIÃO INDISSOLÚVEL 
   
   SUGESTÃO:00361 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM MANTIDAS A FEDERAÇÃO E A REPÚBLICA PELO REGIME  
REPRESENTATIVO, PELA UNIÃO INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DO DISTRITO  
FEDERAL, TERRITÓRIOS E POSSESSÕES INDÍGENAS. 
   
   SUGESTÃO:00500 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O BRASIL É UMA REPÚBLICA FEDERATIVA, CONSTITUÍDA, SOB O  
REGIME REPRESENTATIVO PELA UNIÃO INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DO  
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:00588 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODO PODER EMANA DO POVO E EM SEU NOME, PROVEITO E COM SUA  
PARTICIPAÇÃO DEVE SER EXERCIDO, QUE A ORGANIZAÇÃO DOS PODERES TEM POR  
FIM ASSEGURAR, A TODOS, CONDIÇÕES DE VIDA DIGNA E FELIZ, QUE A  
SOBERANIA POPULAR SE EXERCE PELO SUFRÁGIO POLÍTICO E A PARTICIPAÇÃO  
DO POVO NAS FUNÇÕES PÚBLICAS, COM A GARANTIA DOS DIREITOS E  
LIBERDADES FUNDAMENTAIS, E QUE O TERRITÓRIO E OS BENS NACIONAIS SÃO  
INALIENÁVEIS. 
   
   SUGESTÃO:00691 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   2- À COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO.  
SUGERE QUE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, CONSTITUÍDA SOB O REGIME  
REPRESENTATIVO, É UM ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO FUNDADO NA  
SOBERANIA POPULAR, NO RESPEITO E NA GARANTIA DOS DIREITOS E  
LIBERDADES FUNDAMENTAIS DO SER HUMANO E NO PLURALISMO DE IDEIAS E  
ORGANIZAÇÃO DEMOCRÁTICAS, QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR A TRANSIÇÃO  
PARA O SOCIALISMO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DA DEMOCRACIA ECONÔMICA,  
SOCIAL E CULTURAL E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS BRASILEIROS NOS FRUTOS  
DA RIQUEZA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:01059 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O PREÂMBULO DA NOVA CONSTITUIÇÃO: 'TODO PODER EMANA DO  
POVO E É EXERCIDO EM SEU NOME, SEM PREJUÍZO DOS MECANISMOS DO  
EXERCÍCIO DIRETO DO PODER, PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO.' 
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   SUGESTÃO:01185 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   SUGERE O SEGUINTE PREÂMBULO PARA A CONSTITUIÇÃO: 'O BRASIL É UMA  
REPÚBLICA FEDERATIVA, CONSTITUÍDA SOB O REGIME REPRESENTATIVO, PELA  
UNIÃO INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS  
E DOS MUNICÍPIOS'. 
   
   SUGESTÃO:01889 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ACRESCENTE AO TEXTO CONSTITUCIONAL QUE 'TODO O PODER  
EMANA DE DEUS E EM SEU NOME, PARA O BEM E PROTEÇÃO DO POVO, SERÁ  
EXERCIDO'. 
   
   SUGESTÃO:01921 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O BRASIL SEJA UMA REPÚBLICA FEDERATIVA CONSTITUÍDA PELA  
UNIÃO INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS  
TERRITÓRIOS, QUE SEJA DEFINIDA A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, DA  
EMPRESA E OUTROS MEIOS DE PRODUÇÃO, DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DA  
TECNOLOGIA E DAS CONCESSÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS; QUE TODO PODER  
EMANA DO POVO E EM SEU NOME SEJA EXERCIDO. 
   
   SUGESTÃO:04616 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES PRELIMINARES RELATIVAS À SOBERANIA, À REPÚBLICA E  
O DIREITO AO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:04685 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES PRELIMINARES RELATIVAS À SOBERANIA NACIONAL E  
AO SEU EXERCÍCIO. 
   
   SUGESTÃO:04695 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O BRASIL UMA REPÚBLICA FEDERATIVA, CONSTITUÍDA PELA UNIÃO  
INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:05280 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A SOBERANIA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:05320 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SEJA UM ESTADO  
DEMOCRÁTICO, CONFORME OS CRITÉRIOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:05338 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O BRASIL SEJA UMA REPÚBLICA FEDERATIVA, CONSTITUÍDA  
CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:05370 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SEJA FUNDADA NO ESTADO  
DE DIREITO DEMOCRÁTICO. 
   
   SUGESTÃO:05409 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SEJA CONSTITUÍDA PELA  
ASSOCIAÇÃO INDISSOLÚVEL DA UNIÃO FEDERAL, DOS ESTADOS, DOS  
TERRITÓRIOS E DO DISTRITO FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:05461 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A NAÇÃO BRASILEIRA SEJA FEDERATIVA, REPUBLICANA E  
DEMOCRÁTICA, DENOMINANDO-SE REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
   
   SUGESTÃO:05970 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O BRASIL UMA REPÚBLICA FEDERATIVA, CONSTITUÍDA SOB O  
REGIME REPRESENTATIVO, PELA UNIÃO INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DO  
DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS E DOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:06082 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O EXERCÍCIO POPULAR DA SOBERANIA. 
   
   SUGESTÃO:06106 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O EXERCÍCIO DA SOBERANIA POPULAR. 
   
   SUGESTÃO:06314 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
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Texto:   
   SUGERE QUE O PODER POPULAR SEJA A EXPRESSÃO DA SOBERANIA NACIONAL E  
SEJA EXERCIDO DE FORMA PERMANENTE POR TODAS AS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO  
DO POVO, SEM QUALQUER DEPENDÊNCIA DOS PODERES PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:06427 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ADOTADA A DENOMINAÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
   
   SUGESTÃO:06707 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A SOCIEDADE BRASILEIRA TENHA COMO VALORES BÁSICOS O  
RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, A GARANTIA DA LIBERDADE E DOS  
DIREITOS INDIVIDUAIS, O PLURALISMO POLÍTICO E A PROMOÇÃO DA JUSTIÇA  
SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:07196 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES PRELIMINARES RELATIVAS À PÁTRIA, À NACIONALIDADE,  
À SOBERANIA E ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:07289 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SEJA REGIDA POR GOVERNO  
REPRESENTATIVO, COM PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE ORGANIZADA, VISANDO À  
GARANTIA E PROMOÇÃO DA PESSOA HUMANA. 
   
   SUGESTÃO:07726 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O BRASIL SEJA UMA REPÚBLICA FEDERATIVA, CONSTITUÍDA SOB O  
REGIME REPRESENTATIVO, PELA UNIÃO DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS,  
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:08138 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O BRASIL UMA REPÚBLICA FEDERATIVA CONSTITUÍDA PELA  
UNIÃO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS MUNICÍPIOS E DOS  
TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:08543 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO POPULAR DA SOBERANIA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:08872 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O BRASIL UMA REPÚBLICA FEDERATIVA CONSTITUÍDA PELA UNIÃO  
INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS  
MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:08979 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O BRASIL SEJA UMA REPÚBLICA FEDERAL, FUNDADA NO ESTADO DE  
DIREITO DEMOCRÁTICO E SOCIAL, COM BASE NA SOBERANIA POPULAR,  
CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09145 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O BRASIL SEJA UMA REPÚBLICA FEDERATIVA CONSTITUÍDA PELA  
UNIÃO INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS, DO DISTRITO FEDERAL  
E DOS TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:09419 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE O BRASIL SEJA UMA REPÚBLICA FEDERATIVA, FUNDADA NO ESTADO  
DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CONSTITUÍDA SOB O REGIME REPRESENTATIVO,  
PELA UNIÃO INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS  
TERRITÓRIOS E DOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:09621 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A SOBERANIA NACIONAL E A DIVISÃO  
TERRITORIAL. 
   
   SUGESTÃO:09748 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA A LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO DE PARTIDOS  
POLÍTICOS, OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS E OS DO PLURALISMO  
PARTIDÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:09816 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA SEJAM ELABORADOS  
COM BASE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, NA VONTADE DO POVO E NA  
JUSTIÇA SOCIAL. 
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2 – Audiências públicas 

Consulte na 4ª reunião da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 
Internacionais notas taquigráficas da audiência pública realizada em 29/4/1987. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a   

3 – Subcomissões temáticas 

NESTA ETAPA, A MATÉRIA FOI TRATADA NAS SEGUINTES SUBCOMISSÕES: 
 
SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA, E DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS - IA  
SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E DAS GARANTIAS – IB 
SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - IIA 
SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES - IIC 

 
 

SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º O Brasil é uma República democrática, representativa, constituída pela 

vontade popular numa Federação indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios. 

Art. 2º A soberania pertence ao povo e dela emanam os poderes do Estado.  

[...] 

 

Nota: ver justificativas apresentadas a esses artigos pelo relator da subcomissão 

(pp. 4 e 5), disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

70.pdf  

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - O Brasil é uma República democrática, representativa, constituída pela 

vontade popular numa Federação indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios. 

[...] 

Art. 2º - A soberania pertence ao povo e dele emanam os poderes do Estado. 

[...] 

Consulte, na 16ª reunião da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das 

Relações Internacionais, a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/6/1987, Supl. 83, 

p.18.  

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-70.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-70.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
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SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS – IB 
 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - O Brasil é uma República soberana, fundada na nacionalidade e dignidade 

de seu povo e empenhada na formação de uma sociedade na qual o acesso aos 

valores fundamentais da vida humana seja igual para todos.  

§ 1º - O Brasil é um Estado democrático constituído pela vontade popular e por ela 

organizado em Federação indissolúvel de Estados- membros, Distrito Federal e 

Territórios. 

§ 2º - O Estado brasileiro está submetido aos desígnios da sociedade civil e sua 

principal finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de 

todos no seu processo de desenvolvimento. 

§ 3º - O princípio da descentralização democrática da administração pública rege o 

Estado nas suas relações com os Estados-membros e seus municípios.  

§ 4º - Os princípios fundamentais do Estado brasileiro são:  

a) a soberania do povo;  

b) a plenitude de exercício dos direitos e liberdades consagrados neste título;  

c) o pluralismo político.   

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - O Brasil é uma República soberana, fundada na nacionalidade e dignidade 

de seu povo e empenhada na formação de uma sociedade na qual o acesso aos 

valores fundamentais da vida humana seja igual para todos.  

§ 1º - O Brasil é um Estado democrático constituído pela vontade popular e por ela 

organizado em Federação indissolúvel de Estados-membros e Distrito Federal.  

§ 2º - O Estado brasileiro está submetido aos desígnios da sociedade civil e sua 

principal finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de 

todos no seu processo de desenvolvimento.  

§ 3º - O princípio da descentralização democrática da administração pública rege o 

Estado nas suas relações com os Estados- membros e seus municípios.  

§ 4º - Os princípios fundamentais do Estado brasileiro são:  

a) a soberania do povo;  

b) a plenitude de exercício dos direitos e liberdades consagrados neste título;  

c) o pluralismo político.  

§ 5º - São tarefas fundamentais do Estado:  

a) garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, 

econômicas, culturais, científicas, tecnológicas e bélicas, que lhe permitam repelir 

toda tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

b) assegurar a participação organizada do povo na formação das decisões 

nacionais, defender a democracia política e econômica e fazer respeitar a 

constitucionalidade e a legalidade;  

c) preservar, controlar e democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição 

da riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de 

opressão e exploração do homem pelo homem, e garantir o bem-estar e a 
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qualidade de vida do povo. 

[...]  

Consulte, na 16ª reunião da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 

Coletivos e Garantias a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 9/7/1987, Supl., p. 27. 

Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b  

 

 
 
SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – IIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil é constituída sob regime representativo 

de governo, de forma indissolúvel, da União Federal, dos Estados e do Distrito 

Federal.  

§ 1º - Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido.  

§ 2º - A União Federal compreende os Territórios.  

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo 

de governo, de forma indissolúvel, da União, dos Estados e do Distrito Federal.  

§ 1º - Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido.  

[...] 

 

Consulte, na 18ª reunião da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, a 

votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/6/1987, Supl., p. 35. 

Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/subcomissao2a   

. 

 
 
SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES – IIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil é constituída pela associação indissolúvel 

da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos eles 

autônomos em sua respectiva esfera de competência. 

§ 1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de 

cooperar para a realização dos interesses nacionais e poderão celebrar acordos e 

convênios para execução das suas leis, serviços ou decisões.  

[...] 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil é constituída pela associação indissolúvel 

da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos eles 

autônomos em suas respectivas esferas de competência.  

§ 1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de 

cooperar para a realização dos interesses nacionais e poderão celebrar acordos, 

convênios e associações para execução de suas leis, serviços ou decisões.  

[...] 

 

Consulte, na 19ª reunião da Subcomissão dos Municípios e Regiões, a votação da 

redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/7/1987, Supl., p. 2. 

Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/subcomissao2c 

 

4 – Comissões temáticas 

NESSA ETAPA, A MATÉRIA FOI TRATADA NAS SEGUINTES COMISSÕES: 
COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER - I 
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER - I 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 1º - O Brasil é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros, irmanados 

num povo independente e livre, que constrói sua sociedade segundo a índole e a 

determinação de sua vontade. 

Art. 2º - O primeiro princípio da Nação Brasileira é o da dignidade da pessoa 

humana, cujos direitos e liberdades fundamentais são intocáveis. 

Art. 13 - A soberania do Brasil pertence ao povo e só pelas formas de 

manifestação da vontade dele, previstas nesta Constituição, é lícito assumir, 

organizar e exercer os Poderes do Estado. 

Art. 16 - A cidadania é a expressão individual da soberania do povo. 

Art. 17 - O Estado é o instrumento e a mediação da soberania do Povo. 

Art. 18 - Pela vontade de seu povo, o Brasil é uma República Soberana, um Estado 

Democrático de Direito e uma Federação indissolúvel de Estados-membros e 

Distrito da Capital. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
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FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 1º - O Brasil é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros, irmanados 

num povo independente que visa a construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

segundo sua índole e a determinação de sua vontade. 

Art. 2º - O fundamento da comunhão nacional é a dignidade da pessoa humana, 

cujos direitos fundamentais são intocáveis. 

Art. 13 - A soberania do Brasil pertence ao povo e só pelas formas de 

manifestação da vontade dele, previstas nesta Constituição, é lícito assumir, 

organizar e exercer os Poderes do Estado. 

Art. 16 - A cidadania é a expressão individual da soberania do povo. 

Art. 17 - O Estado é o instrumento e a mediação da soberania do Povo. 

Art. 18 - Pela vontade de seu povo, o Brasil é uma República Soberana, um Estado 

Democrático de Direito e uma Federação indissolúvel de Estados-membros e 

Distrito da Capital. 

 

Consulte na 13º 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., p. 2. Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-

direitos-e-garantias  

 

 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 1º - O Brasil é uma República Federativa instituída pela vontade do Povo como 

um Estado democrático de Direito.  

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e com ele é exercido, nos termos 

desta Constituição. 

Art. 2º - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, 

pela união indissolúvel dos Estados, e tem como finalidade:  

I - defender a soberania nacional e buscar a convivência pacífica e a cooperação 

internacional;  

II - zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana e promover a sua 

valorização;  

III - garantir os direitos individuais e coletivos, bem como a igualdade de 

oportunidades para a efetivação da justiça;  

IV - promover o bem estar individual e coletivo e o desenvolvimento social, 

econômico e cultural.  

[...] 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
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FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 1º - O Brasil é uma República Federativa instituída pela vontade do Povo como 

um Estado democrático de Direito.  

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e com ele é exercido, nos termos 

desta Constituição. 

Art. 2º - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, 

pela união indissolúvel dos Estados, e tem como finalidade:  

I - defender a soberania nacional e buscar a convivência pacífica e a cooperação 

internacional;  

II - zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana e promover a sua 

valorização;  

III - garantir os direitos individuais e coletivos, bem como a igualdade de 

oportunidades para a efetivação da justiça;  

IV - promover o bem estar individual e coletivo e o desenvolvimento social, 

econômico e cultural.  

[...] 

 

Consulte na 10ª reunião da Comissão da Organização do Estado a votação do 

Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

1/7/1987, Supl., p. 2. Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/comissao2  

 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 1º - O Brasil é uma República Federativa instituída pela vontade do Povo como 

um Estado democrático de Direito.  

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e com ele é exercido, nos termos 

desta Constituição. 

Art. 2º - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, 

pela união indissolúvel dos Estados, e tem como fundamentos:  

I - a soberania do povo;  

II - a nacionalidade;  

III - a cidadania;  

IV - a dignidade intangível da pessoa humana, assegurada pela impossibilidade 

constitucional de restrições ao pleno exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais, ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;  

V - a representação, como condição sem a qual governar e legislar configuram 

sedição e usurpação de poder, crimes insuscetíveis de anistia, de prescrição e 

retroatividade de lei mais benéfica;  

VI - o pluralismo político como garantia da plena liberdade de assunção de 

ideologias e formação de partidos, exceção feita aos ideários que, negando os 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
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fundamentos constitucionais da Nação, procuram legitimar minorias no exercício 

dos poderes do Estado. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 27.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 1º - O Brasil é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros, irmanados 

num povo independente que visa construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

segundo sua índole e a determinação de sua vontade.  

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e com ele é exercido, nos termos 

desta Constituição. 

Art. 2º - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, 

pela união indissolúvel dos Estados, e tem como fundamentos:  

I - a soberania do povo;  

II - a nacionalidade;  

III - a cidadania;  

IV - a dignidade da pessoa humana, assegurada pela impossibilidade constitucional 

de restrições ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais, ressalvado 

o estado de sítio e o estado de defesa;  

V - a representação, como condição sem a qual governar e legislar configuram 

sedição e usurpação de poder, crimes insuscetíveis de anistia, de prescrição e 

retroatividade de lei mais benéfica;  

VI - o pluralismo político como garantia da plena liberdade de assunção de 

ideologias e formação de partidos, exceção feita aos ideários que, negando os 

fundamentos constitucionais da Nação, procuram legitimar minorias no exercício 

dos poderes do Estado. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 137.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 1º - O Brasil é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros, irmanados 

num povo que visa a construir uma sociedade livre, justa e solidária.  

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e com ele é exercido. 

Art. 2º - A República Federativa do Brasil constituída sob regime representativo pela 

união indissolúvel dos Estados, tem como fundamentos a soberania, a 

nacionalidade, a cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo político. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 83.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, constituída sob regime representativo, 

pela união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, visa a construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, e tem como fundamentos a soberania, a 

cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo político.  

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. 
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Destaque apresentado nº 109/87, referente à Emenda nº 34052.  

Destaque apresentado nº 1610/87, referente à Emenda nº 31651. 

Destaque apresentado nº 1634/87, referente à Emenda nº 11026.  

Destaque apresentado nº 1421/87, referente à Emenda nº 28557 

Destaque apresentado nº 7068/87, referente à Emenda nº 33984.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 891. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 1º A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de 

Direito, visa a construir uma sociedade livre, justa e solidária, e tem como 

fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo 

político.  

Parágrafo único. Todo o poder pertence ao povo, que o exerce diretamente, nos 

casos previstos nesta Constituição, ou por intermédio de representantes eleitos. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02037, art. 1º. 

 

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

2º) 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:  

I - a soberania;  

II - a cidadania;  

III - a dignidade da pessoa humana;  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V - o pluralismo político;  

VI - a convivência pacífica com a humanidade.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o Art. 1º, conforme relatório 

geral, volume 299, página V transcrito abaixo: 

Art. 1º, "caput": Mantive no "caput" a primeira e a última parte, esta 

desdobrada em incisos por conter uma enumeração de princípios. A segunda parte 

("visa a construir uma sociedade livre, justa e solidária") transpus para o art. 

3º , que cuida dos objetivos do Estado, pois o verbo "visar", no caso, indica 

objetivo. No inciso VI, a expressão "convivência pacífica" tomou o lugar da 

"convivência em paz". 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

Requerimentos de destaque, referente à emenda 00269. A emenda foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/7/1988, a partir da 

p. 12211. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos:  

I - a soberania;  

II - a cidadania;  

III - a dignidade da pessoa humana;  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V - o pluralismo político.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos:  

I - a soberania;  

II - a cidadania;  

III - a dignidade da pessoa humana;  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V - o pluralismo político.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

  

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/283anc29jul1988.pdf


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA, E DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS - IA  
 
   
   EMENDA:00009 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:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 1o.:  
"Todo poder é exercido por delegação e participação popular direta. Sua organização deve  
ter por fim a eliminação das desigualdades sociais e assegurar a todos uma vida, livre e feliz." 
Justificativa 
A proposta parte do princípio da soberania popular e de que o povo deve se constituir no principal 
sujeito político nos assuntos públicos. Dentro desta ideia de que todo poder deve ser expressão do 
povo, define os dois mecanismos básicos para o seu exercício: a delegação democrática e a 
participação popular direta. E estabelece as finalidades sociais e de realização humana em função 
das quais o poder deve se organizar. Com base nisso, reconhece, em seguida, aos cidadãos o direito 
de se insurgir contra atos de poder ilegítimo e opressor, consagrando uma prerrogativa universal dos 
povos, assegurada, por exemplo, na Constituição Norte-Americana. 
 
   
   EMENDA:00027 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:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   TÍTULO - Da Soberania  
Emenda Modificativa  
O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. A soberania emana do povo, a ele pertence, e em seu nome e interesse exclusivo, é  
exercido." 
Justificativa 
É clássica a definição de que, no regime democrático, governo é do povo, para o povo e pelo povo. O 
povo exerce o poder através dos representantes que elege para o Executivo e para o Legislativo. 
Nem sempre, toda via, os mandatários têm se desincumbido fielmente do seu mandato, omissos que 
são na defesa dos interesses do povo. Daí a complementação explícita, e mais correta, de que o 
poder é exercido em nome e no interesse exclusivo do povo, configurando-se, pois, como mandatário 
infiel aquele que assim não o faça. 
   
   EMENDA:00052 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

                                                      
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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Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Adite-se onde couber os seguintes artigos:  
"Art. O Brasil é uma República Federativa, fundada no Estado Democrático de Direito, no  
governo representativo e no princípio da soberania popular, para a garantia e a promoção da pessoa  
humana, em convivência pacífica e amistosa com todos os povos e nações.  
Art. O Brasil observa e exige a observância dos princípios de igualdade soberana entre os  
Estados, da autodeterminação, da não ingerência nos negócios internos e da livre escolha do regime  
político e do sistema socioeconômico. 
Art. O Brasil não reconhece nenhum compromisso que o obrigue a participar de um  
conflito externo.  
Art. Todos os brasileiros têm o dever e o direito de zelar pelo cumprimento desta  
Constituição, inclusive de resistir aos atos de violação da ordem constitucional." 
Justificativa 
A nossa Emenda busca inserir alguns princípios fundamentais à proposta do texto constitucional. 
Dessa forma, entendemos que deverá estar escrito, na Constituição, que a República Federativa do 
Brasil se funda no Estado Democrático de Direito, objetivo maior pelo qual lutamos na resistência ao 
regime arbitrário sob o qual vivemos. 
Propomos, ainda, a inclusão de artigo que afirma que o nosso país se bate pelo princípio da 
autodeterminação. Cada país deve ser livre na escolha do seu regime político e do seu sistema 
socioeconômico. 
Por outro lado, o Brasil não deve reconhecer nenhum compromisso que o obrigue a participar de 
conflito externo. A defesa da paz mundial e a solução negociada dos conflitos será um princípio das 
relações internacionais do nosso país. 
Por fim, apresentamos um importante artigo que reza ser dever e direito de todo brasileiro, zelar pelo 
cumprimento da ordem constitucional e, inclusive, resistir a quaisquer atos violadores da Constituição. 
   
   EMENDA:00053 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:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 1o. do Título "Da Soberania", renumerando-se os demais. 
Justificativa 
O artigo primeiro desde dispositivo trata de questão que, a nosso ver, deverá estar redigida na parte 
dos princípios fundamentais. 
Nesse sentido, inclusive, apresentamos Emenda aditiva. Por isso estamos encaminhando a presente 
emenda supressiva. 
   
   EMENDA:00055 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:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Dê-se aos arts. 2o. e 3o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. A soberania reside no povo, que é a fonte de todo poder.  
Art. 3o. São poderes do Estado e órgãos da soberania popular, harmônicos e interdependentes,  
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário." 
Justificativa 
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A presente emenda visa, em primeiro lugar, afirmar claramente que a fonte de todo poder é o povo, 
titular da soberania. 
De outra parte, a nosso ver, é preciso destacar a interdependência dos poderes da República, o que 
não está feito no texto do Relatório. 
   
   EMENDA:00070 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:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa, constituída sob regime democrático  
representativo e participativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos  
Municípios e dos Territórios." 
Justificativa 
A conceituação do País como uma República Federativa constituída sob regime democrático 
representativo e participativo, é a maneira proposta para estimular a ampla participação popular em 
todos os níveis da administração pública, visando aumentar seu grau de transparência e assegurar o 
controle de todos os seus atos por parte dos cidadãos. 
 
   
   EMENDA:00071 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:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 2o., os seguintes parágrafos:  
"§ 1o. A soberania nacional é expressa pelo  
poder, exercido de forma suprema e permanente pela  
sociedade civil. Os demais poderes da República  
manterão meios que objetivem a intensa  
participação popular no processo de gestão do Estado.  
§ 2o. A paz é uma permanente aspiração  
nacional e se concretizará nos princípios da  
justiça social. É dever de todos os cidadãos e, de  
modo especial, dos poderes públicos, a luta pela  
paz e pela justiça social.  
§ 3o. A Segurança Nacional é anseio  
permanente da Nação e tem como objetivo a defesa  
da integridade do território e das riquezas nacionais." 
Justificativa 
Estamos acrescentando parágrafos ao artigo 2º do anteprojeto, que visam primordialmente: 
a) a soberania nacional que se fundamenta no poder popular deve ser exercício de forma suprema e 
permanente pela sociedade civil, organizada e ciente dos verdadeiros anseios do País. No momento 
em que se busca um novo Pacto Supremo, o Pais quer se encontrar com a Nação. Desse encontro e 
do acordo de vontades daí nascido, é que surgirá a verdadeira Soberania, com reação de todos a 
qualquer forma de agressão interna e externa e pela preservação dos valores básicos da 
nacionalidade. 
b) a paz como permanente aspiração de todos os povos do mundo, princípio consagrado 
universalmente, sobretudo a partir da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. 
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c) a segurança nacional que deve ser perseguida e garantida sob todos os aspectos visando os 
interesses nacionais, no que se refere à integridade seu território e das suas riquezas, além do 
objetivo precípuo de garantir a paz e tranquilidade social a população em todos os níveis. 
   
   EMENDA:00072 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:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 3o., o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único. O poder popular é expressão  
da soberania nacional e se exercerá,  
permanentemente, pela organização do povo sem  
qualquer dependência dos poderes públicos." 
Justificativa 
A participação popular é quem legitima a atuação de qualquer agente dos poderes públicos, e deve 
ser estimulada de forma permanente, acentuando a necessidade de atuação das comunidades na 
solução de seus problemas. Porém, essas formas de organização do povo (associações de 
moradores, conselhos comunitários, entidades de classe, culturais, educativas ou recreativas, etc.) 
não podem ter qualquer tipo de dependência dos poderes públicos, pois esta, comprovadamente, 
inibe e retarda o avanço dos movimentos sociais. 
 
   
   EMENDA:00076 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:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Substitua-se o art. 1o. pelo seguinte:  
"Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob regime  
representativo, pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos  
Territórios." 
Justificativa 
A redação está em absoluta harmonia com a tendência generalizada de fortalecer os Municípios, 
possibilitando-lhes, inclusive, a auto-organização. 
 
   
   EMENDA:00077 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:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. a redação seguinte:  
"Art. 2o. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido." 
Justificativa 
A redação proposta ajusta-se forma já consagrada relativamente à soberania. 
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   EMENDA:00086 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:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O art. 1o. passará a ter a seguinte redação:  
Art. O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal." 
Justificativa 
O atual estágio de desenvolvimento socioeconômico brasileiro não mais justifica a manutenção dos 
Territórios Federais. 
De fato, os Territórios remanescentes de Roraima, Amapá e Fernando de Noronha podem, ou ser 
elevados à condição de Estados (como é o caso dos dois primeiros), ou ser incorporado a Estado já 
existente (como é o caso de Fernando de Noronha). 
E os benefícios às respectivas populações serão muitos, inclusive a possibilidade de elegerem seus 
governantes, o que não é possível atualmente, quando os Governadores de territórios ainda são 
nomeados pelo Presidente da República. 
Por tais razões, preconizamos que a organização nacional consistirá na união indissolúvel dos 
Estados e do Distrito Federal, numa República Federativa sob regime representativo, ficando 
excluídos os territórios. 
 
   
   EMENDA:00096 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:   
   LUIZ VIANA NETO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
"O Brasil é uma República Federativa, fundada no Estado Democrático de Direito e no governo  
representativo, para a garantia e a promoção da pessoa, em convivência pacífica com todos os  
povos." 
Justificativa 
Apresente proposta reproduz a texto do art. 1º do Anteprojeto Constitucional Afonso Arinos, cuja 
redação entendemos mais precisa e abrangente. 
Mais precisa quando classifica o Brasil como República Federativa. 
E mais abrangente quando se reporta a objetivos e compromissos do Brasil: "a promoção da pessoa 
e a convivência pacífica com todos os povos". 
 
   
   EMENDA:00110 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:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"O Brasil é uma República..."  
Leia-se:  
"A República Federativa do Brasil é uma República democrática..." 
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Justificativa 
O nome do País é República Federativa do Brasil e como tal deve ser preservado no texto 
Constitucional, quando não por outras razões, mas fundamentalmente pela tradição. 
Qualquer mudança apenas semântica, com prejuízo do respeito as nossas tradições nacionais, deve 
ser repudiada. 
   
   EMENDA:00120 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:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 1o.:  
"O Brasil é uma República Federal, fundada no estado de direito democrático e social, com base  
na soberania popular, para garantia e promoção da liberdade e do bem-estar dos que a integram, em  
convivência pacífica com todos os povos." 
Justificativa 
Com essa abrangência no artigo inaugural da Nova Constituição estaremos mais consentâneos com 
o mundo moderno e as aspirações da Nação. 
   
 
   EMENDA:00124 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:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Art. 1o. Inclua-se onde couber a seguinte disposição:  
"Art. O Brasil é uma República Federativa, fundada no Estado Democrático de Direito,  
representativo da vontade soberana de seu povo, para assegurar a justiça social.  
Art. 2o. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, preservados, sempre, os  
direitos e liberdades fundamentais do homem." 
Justificativa 
É necessário que a Constituição traga estampada a configuração do Estado, na forma democrática, 
além de representativo, porque o exercício do poder popular estará, dessa forma, adequado à 
Constituição, consoante é o anseio da sociedade. 
A Constituição moribunda fugiu à determinação do Estado Democrático de Direito, proferindo reputá-
lo, apenas, representativo. 
Cabe dizer que nem tudo que é representativo significa democrático, porque há inúmeras formas de 
representação, através das quais os Poderes do Estado são exercidos, sem a plena participação do 
povo, conforme espelha o passado do período de exceção. 
Com essa proposição, busca-se a condicionalidade do exercício dos Poderes constituídos. 
Assim, somente haverá exercício legítimo e legal dos Poderes quando fundado na vontade soberana 
do povo, que será convocado a participar da Constituição dos Poderes, através de processos 
consultivos. 
A República Federativa do Brasil tem como escopo principal a consecução da Justiça Social, em 
processo dinâmico, o Estado terá cumprido seu papel, reservando-se, ainda, a obrigação de mantê-la 
e aperfeiçoá-la, sob o influxo da participação soberana de seu povo. 
Cumpre destacar, outrossim, que os Poderes não poderão, no exercício de sua competência, agir, 
mesmo que o façam pretensamente em nome do povo, sem que observem os direitos e liberdades 
fundamentais do homem. 
Isso significa a salvaguarda da sociedade que, mesmo no regime democrático, está sujeita a 
infelicitação dos desvios das ações públicas. 
Doravante será lícito falar em democracia plena e participativa. 
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   EMENDA:00138 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:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 1o. do Anteprojeto o seguinte:  
"Art. 1o. O Brasil é uma República democrática, representativa, constituída pela  
vontade popular numa Federação indissolúvel dos Estados, Municípios, do Distrito Federal e dos  
Territórios." 
Justificativa 
A presente emenda objetiva incluir o termo Municípios, pois, o Anteprojeto de Constituição reza como 
integrante da Federação, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, excluindo os Municípios que 
considero como parte de suma importância da Federação, ou seja, a base de toda estrutura 
federativa. 
 
 
 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E DAS GARANTIAS – IB 
   
   EMENDA:00004 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:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar parágrafo ao art. 1o.: "Todo poder é exercido por delegação e participação  
popular direta. Sua organização deve ter por fim a eliminação das desigualdades sociais e assegurar 
a todos uma vida digna livre e feliz". 
Justificativa 
A proposta parte do princípio da soberania popular e de que o povo deve se constituir no principal 
sujeito político nos assuntos públicos. Dentro desta ideia de que todo poder deve ser expressão do 
povo, define os dois mecanismos básicos para o seu exercício: a delegação democrática e a 
participação popular direta. E estabelece as finalidades sociais e de realização humana em função 
das quais o poder deve se organizar. Com base nisso, reconhece, em seguida, aos cidadãos o direito 
de se insurgir contra atos de poder ilegítimo e opressor, consagrando uma prerrogativa universal dos 
povos, assegurada, por exemplo, na Constituição Norte-Americana. 
Parecer:   
   Não vejo conveniência ou necessidade do acréscimo proposto. Os objetivos visados pelo ilustre 
Constituinte estão inseridos no "caput" do Art. 1o., e em seus parágrafos 2o. e 5o., e no Art. 23.  
Considero, pois, prejudicada a proposta. 
 
   
   EMENDA:00052 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:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir no capítulo do art. 1o. do anteprojeto do Relator a expressão "no trabalho"  
passando sua redação a ser a seguinte:  
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"Art. 1o. O Brasil é uma República soberana, fundada na nacionalidade e no trabalho e dignidade  
de seu povo..." 
Justificativa 
Conforme justifiquei em Sugestão Constitucional que continha proposta semelhante, o Trabalho é o 
componente fundamental sobre a qual se estrutura a Nação. 
A expressão “nacionalidade", entendida como o conjunto de valores culturais, históricos e sociais do 
povo, por mais abrangente que seja não embute a ideia do trabalho, que é específica e que precisa 
ser destacada, nesse País, em que os trabalhadores são massacrados pela avidez de fazer lucros. 
Parecer:   
   A Emenda em foco busca a alterar a redação do Art. 1o. do Anteprojeto. Entendemos que a 
alteração pretendida não colide com o texto original, sobretudo se considerar que o trabalho  
como componente fundamental de estrutura da Nação, como tal é reconhecido implicitamente no 
texto atacado, como é no § 2o. do mesmo artigo e, expressamente, no Art. 23 do capítulo dos  
Direitos Coletivos. Por isso consideramos a Emenda como prejudicada. 
   
   EMENDA:00089 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:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Altera a redação do § 1o. do art. 1o.:  
"O Brasil é um Estado democrático constituído pela vontade popular e por ela organizado em  
federação indissolúvel de Estados, Distrito Federal e Municípios". 
Justificativa 
Por seu perfil dentro da estrutura político-administrativa nacional, o município ganhou foro de ente 
federativo, a nível doutrinário, como bem ressaltado no relatório da subcomissão de municípios e 
estados, os territórios, por sua vez, carecem desse “status”, pois se constituem, na verdade, em 
unidades especiais sujeitas a administração da união. 
A emenda pretende uniformizar o tratamento da questão, assegurando a condição de ente federativo 
ao município brasileiro. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda objetivando que os Municípios, assim como os Estados, os Territórios e o 
Distrito Federal, passem a integrar a Federação, sob o principal argumento de que a  
doutrina, citada pela Subcomissão do Estados e pela Subcomissão dos Estados e pela Subcomissão 
dos Municípios e Regiões, abona a medida preconizada.  
Realmente, grande parte dos pesquisadores políticos reconhece a peculiaridade da Federação 
brasileira, em que os Municípios funcionam como verdadeiras entidades federadas. Pode-se,  
pois, institucionalizá-las como entes federativos. Pela aprovação em parte 
 
 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – IIA 
 
   EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Inclua-se onde melhor pareça ao Relator:  
"Art. O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e das Possessões Indígenas." 
Justificativa 
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Desde as primeiras décadas do Século XVI, com o início do processo de Colonização, empreendido 
pelo europeu na América, teve início também o processo de desmantelamento das culturas 
indígenas. Os aborígenes do Brasil e do resto da América, inferiorizados nos aspectos técnico e 
militar, foram pouco a pouco vencidos, dizimados ou expulsos pelos invasores para o interior dos 
territórios. A dizimação das populações indígenas se fez ao logo do curso de nossa história e ainda 
se prolonga até os dias atuais, apesar do protesto dos próprios silvícolas e de associações que se 
esforçam em defendê-los. Para comprovar tal assertiva, basta verificar que os primitivos habitantes 
do solo pátrio não têm direito sequer a propriedade de suas terras, ameaçadas constantemente por 
posseiros, grileiros e fazendeiros. 
Proponho, pois, que as possessões indígenas, tomadas pelas diversas regiões e reservas habitadas 
pelos nossos silvícolas, passem a integrar, não são territorialmente, mas principalmente jurídica e 
institucionalmente, o Estado do tornando-se unidades federadas de uma nova federação brasileira. 
Acredito que, sob todos os pontos de vista, esta trará vantagens para o Brasil. 
Parecer:   
   A proposta visa a incluir os Territórios e as Possessões Indígenas como unidades da Federação, 
excluindo a União.  
A emenda é, do ponto de vista jurídico-constitucional, equívoca.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00037 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O art. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. A República Democrática e Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo  
de governo, de forma indissolúvel, da União Federal, dos Estados e do Distrito Federal." 
Justificativa 
Não contém justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe intercalar na expressão "República Federativa", constante do art. 1o., a palavra 
Democrática. Ora, quando se adota, expressamente, o regime representativo, essa é a fórmula 
técnica de exprimir o regime democrático.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do artigo, a seguinte redação:  
"Art. a República Federativa do Brasil é constituída sob o regime democrático,  
representativo e participativo de governo, pela união indissolúvel da União Federal, dos Estados e  
do Distrito Federal." 
Justificativa 
Pretendemos com esta emenda caracterizar, no Capítulo inicial da futura Constituição brasileira, a 
tradicional forma federativa do Estado e as unidades que o integram, a exemplo do anteprojeto desta 
Subcomissão, mas com o regime democrático, representativo e participativo de governo, pois só com 
a participação democrática e direta da população consagrar-se-á a verdadeira soberania nacional. 
Parecer:   
   A presente emenda, a exemplo de outras no mesmo sentido, propõe o acréscimo da expressão 
"regime democrático, representativo e participativo de governo", na norma contida no art. 1o. do 
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Anteprojeto.  
Na realidade, o conceito de representação ou de representatividade, por ser mais amplo que os 
demais, abrange o de participativo. Portanto, não será pela maior enumeração das notas conceituais 
relativas à representação que se explicará melhor este conceito. A técnica de elaboração 
constitucional exige o uso de terminologia sintética, pela utilização das expressões que, do exame de 
seu conteúdo lógico, resultem na correspondência a conceitos mais extensivos ou abrangentes.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00055 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo A, a seguinte redação:  
"§ 1o. O poder popular é a expressão da soberania nacional e será exercido permanentemente  
por todas as formas de organização do povo." 
Justificativa 
Deve constar do referido parágrafo que o poder popular é a expressão da soberania nacional. E, para 
consagrar-se em sua legitimidade, deve ser exercido permanentemente, por todas as formas de 
organização do povo. 
Parecer:   
   A emenda visa a modificar o § 1o. do art. A (art. 1o. do texto numerado).  
É de se ressaltar que a soberania nacional reside no povo e deste, como fonte da soberania, emana 
o poder que será exercido em seu nome.  
Por isto, não será com acréscimo de palavras e com adição de expletivos que a fórmula tradutora 
dessa soberania e dessa fonte única do poder estará aperfeiçoada.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo A, do Capítulo I, a seguinte redação:  
"Art. A - O Brasil é uma República Federativa, constituída sob regime representativo  
e Sistema Parlamentar de Governo, pela União indissolúvel dos Estados do Distrito Federal e dos  
Territórios." 
Justificativa 
Trago à colação o Projeto Victor Faccioni quando conceitua a República e lhe dá o caráter político de 
Sistemas Parlamentarista de Governo. 
Aqui repito o texto, para desde já, abrir-se nesta Subcomissão o debate sobre o sistema de Governo 
mais adequado à realidade política do país, que, ao meu ângulo de visão, tende inexoravelmente 
para o Parlamentarismo. 
Não é demasiado repetir aqui o que afirmou Victor Faccioni, o incansável arauto do Sistema 
Parlamentarista dos tempos atuais e discípulo modelar do símbolo da nobre causa política no brasil, o 
saudoso Raul Pila, - sobre sua proposta: 
“O sistema Parlamentar de Governo é o que pode garantir a estabilidade das instituições políticas 
brasileiras. Igualmente constitui a única forma de sistema de governo capaz de assegurar a plenitude 
das prerrogativas do Congresso Nacional, como legítima representação do povo brasileiro, e 
assegurar ainda o firme desejo da sociedade brasileira de poder participar em caráter permanente, e 
não apenas no dia das eleições, das grandes decisões da vida nacional”. 
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Parecer:   
   O autor propõe alteração do art. A (art. 1o. do texto numerado) para definir o sistema parlamentar 
de governo.  
Embora o Relator seja adepto dessa forma de governo, não seria correto, nem prudente, imiscuir-se 
em temática de outra Subcomissão.  
Por esta única razão, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00082 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. A a seguinte redação e suprima-se o seu parágrafo 2o.:  
"Art. A. A República Federativa do Brasil é constituída sob forma democrática e pelo regime  
representativo de governo, de forma indissolúvel entre a União, os Estados, Distrito Federal e os  
Territórios.  
§ 1o. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido...  
§ 2o. Suprimir uma vez que os territórios já foram incluídos no art. A." 
Justificativa 
Visa a presente emenda consolidar a democracia como princípio fundamental da organização do 
Estado constituído pela vontade popular e por ela organizado em Federação indissolúvel dos 
Estados-membros, Distrito Federal e Territórios. 
Parecer:   
   Dá nova redação ao art. A, caput, do Anteprojeto (art. 1o. do texto numerado), para incluir: 1) a 
expressão "forma democrática";2)os Territórios entre as unidades federativas.  
Quanto à primeira inclusão, prevalecem aqui as considerações expendidas nos pareceres das 
emendas nos. 0037-1 e 0054-1.  
Quanto à inclusão dos Territórios, insista-se, como se fez no Relatório do Anteprojeto, em que essas 
entidades territoriais são meras extensões da jurisdição territorial da União, faltando-lhes toda a 
necessária autonomia para que constituam uma unidade federativa, a exemplo da União e dos 
Estados-membros. Politicamente, não o são. Tecnicamente, devem figurar como se propõe no 
Anteprojeto, no âmbito dos entes intrafederais, isto é, da União.  
De outra parte, a supressão do art. 2o. é incabível, pelas razões acima expostas.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00152 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a redação abaixo ao Art. A:  
"Art. A. O Brasil é uma República democrática representativa, constituída numa Federação  
indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios." 
Justificativa 
A presente emenda tem como objetivo definir constitucionalmente e de maneira sintética, o Regime 
Político, o Sistema de Governo e a Forma de Governo. Tanto o Relatório da Subcomissão, como a 
presente emenda, não enfrentam o problema do Sistema a vigorar: Parlamentarismo ou 
Presidencialismo, o que seria compreensível, porque se trata de matéria examinada na Comissão de 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo. Pelo Art. A do Relatório omite-se o regime político 
democrático que deverá vigorar, presumindo-se apenas que seja o democrático. Por que não 
explicitá-lo? O texto do relator se refere, apenas, a um "regime representativo de governo". Isto 
poderá levar a uma leitura superficial de que sendo representativo é democrático. Isto não é verdade. 
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O regime de representatividade cooperativista na Itália, foi representativo, mas fascista e 
antidemocrático. Creio, portanto, que nossa emenda não é rebarbativa é substancial. É de se notar 
que não inserimos a forma "democrática e popular", vez que se trata de um regime capitalista uma 
democracia burguesa, pelo que se deduz das propostas dos relatórios de todas as subcomissões. 
Outro ponto que nos parece omisso no referido Art. A do Relatório é quando constitui a Federação 
pela União, Estados e Distrito Federal, ignorando-se o município que é a única e verdadeira realidade 
nacional. A União e os Estados é que são na verdade, ficções jurídicas. É certo que o conceito 
tradicional de Federação no Brasil, não é este. Ora em algumas constituições se estabelece que a 
Federação é constituída da União, Estados, Distrito Federal e Territórios, ora se exclui a União, como 
ocorre com a Constituição em vigor, no seu Art. lº. "O Brasil é uma República Federativa constituída, 
sob regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios". A 
União está excluída. O ilustre relator a incluía mas ignora o Município, como também fizera a atual 
constituição. O correto seria incluir os dois. Os vinculas que os interligam são vinculas institucionais, 
que precisam ser ampliados no seu conceito, para que não se alicercem, apenas, no artificial, mas 
sim no real. 
Assim, creio que é importante definir que o regime é "democrático representativo" e incluir-se o 
município como uma das entidades Constitutivas da Federação. 
Parecer:   
   A emenda assemelha-se às de nos. 2A0040-1, 2A0026-6, 2A0082-7 e outras.  
Adotem-se as razões dos pareceres lá apresentados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00161 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao art. A, acrescendo-lhe parágrafos e renumerando-se os seus §§ 1o. a 6o., a seguinte  
redação:  
"Art. 1o. O Brasil é uma República soberana, empenhada na consolidação de uma sociedade na qual  
o acesso aos valores fundamentais da vida humana seja igual para todos como princípio permanente 
da dignidade de seu povo.  
§ 1o. O Brasil é um Estado democrático constituído pela vontade popular e por ela  
organizado em Federação indissolúvel de Estados-membros, Distrito Federal e Territórios.  
§ 2o. O Estado brasileiro está submetido aos desígnios da sociedade civil e sua principal  
finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de todos no seu processo de  
desenvolvimento.  
§ 3o. O princípio da descentralização democrática da administração pública rege a União  
nas suas relações com os Estados-membros e seus municípios.  
§ 4o. Os princípios fundamentais do Estado brasileiro são:  
a) a soberania do povo;  
b) a plenitude de exercício dos direitos e liberdades consagrados no Título referente à  
soberania;  
c) o pluralismo político.  
§ 5o. São tarefas fundamentais do Estado:  
a) garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, econômicas,  
culturais, científicas, tecnológicas e bélicas, que lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e consecução de seus objetivos internos;  
b) assegurar a participação organizada do povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política e econômica e fazer respeitar a constitucionalidade e a legalidade;  
c) preservar, controlar e democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da  
riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de opressão e  
exploração do homem pelo homem, e garantir o bem-estar e a qualidade da vida do povo." 
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Justificativa 
Tendo em vista a emenda supressiva ao art. 1º e parágrafos, que apresentamos ao Anteprojeto da 
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, cabe-nos, transpor, a esta 
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, os dispositivos que lá propusemos suprimir, 
ressalvada a autoria do Relator daquela Subcomissão quanto aos dispositivos aqui transcritos quase 
na íntegra, à exceção de pequenas alterações redacionais. 
Parecer:   
   Propõe a inclusão, como disposições preliminares, dos princípios que fundamentam o Estado 
brasileiro, na perspectiva de sua soberania.  
A organização do Estado, objeto temático desta Subcomissão, limita-se ao estabelecimento dos 
fundamentos da República e da Federação, principalmente desta, no que se refere às  
relações existentes entre as unidades que a compõem.  
Assim, a matéria de que trata a presente emenda pertence ao âmbito de competência da 
Subcomissão da Soberania.  
O parecer é pela rejeição. 
 
 

SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES – IIC 
   
   EMENDA:00120 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O art. 1o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 1o. A República Democrática e Federativa do Brasil é constituída pela união  
indissolúvel da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos eles  
autônomos em sua respectiva esfera de competência." 
Justificativa 
Não contém justificativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0120-2  
AUTOR: Constituinte JAIRO CARNEIRO  
Pelo não-acolhimento. A emenda objetiva afirmar, no art. 1o., "caput", do anteprojeto que o Brasil é 
uma "República democrática e Federativa", o que, no nosso entendimento, foge à tradição 
republicana.  
Com efeito, todas as Constituições anteriores não declaram, além da forma de Estado da República 
brasileira, outro qualificativo de qualquer espécie. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER - I 
 
   
   EMENDA:00038 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:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
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Texto:   
   Dê-se ao artigo 1o do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais a seguinte redação:  
Art. 1o - O Brasil é uma República Federativa, constituída pela União indissolúvel dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 
Justificativa 
Julgamos dispensável a referência ao fato de que o brasil é uma República Democrática, 
representativa, constituída pela vontade popular. 
Entretanto, somos de parecer que também os Municípios, células tão atuantes e representativas dos 
Estados deveriam ser enunciados como parcelas de nossa Federação. 
Parecer:   
   Ao art. do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 
Internacionais propõe -se a seguinte redação:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa , constituída pela união indissolúvel dos Estados , do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios".  
O ilustre Autor da preposição considera dispensável a referência ao fato de que o Brasil é uma 
República Democrática , representativa , constituída pela vontade popular, porém, entende que os 
Municípios devem ser enunciados como parcelas de nossa Federação.  
A esse dispositivo já oferecemos nova redação, que é a seguinte:  
"Art. 1o.? Pela vontade de seu povo, o Brasil é uma República Soberana, um Estado Democrático de 
Direito e uma Federação indissolúvel e Estados-membros e Distrito da Capital".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00046 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:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e  
Garantias.  
Suprima-se o art. 1o e seus parágrafos do anteprojeto. 
Justificativa 
As disposições constantes do Art. 1º e seus parágrafos, do Anteprojeto, devem integrar, por melhor 
pertinência quanto à matéria nelas incluídas, o capítulo relativo à organização do Estado. 
Não somos contrários ao conteúdo e ao mérito das referidas normas. Apenas, convém insistir, nos 
parece que elas estão deslocadas do capítulo próprio. 
Parecer:   
   Manda suprimir o art. 1o. e seus parágrafos do Anteprojeto, porquanto devem tais disposições 
integrar, por melhor pertinência, o capítulo relativo à Organização do Estado.  
O art. 1o. e seus parágrafos cuja supressão se pretende integram o capítulo consagrado ao conceito 
de soberania e a definição do Estado brasileiro e suas relações com a sociedade,  
bem como os seus princípios e tarefas fundamentais. Define-se a titularidade da soberania, cujo 
exercício parcial pertence ao povo, definindo-se as formas de participação.  
É a primeira vez na história do direito constitucional pátrio que se procura fixar o conceito de 
soberania no texto constitucional e não se pode tirar da "Comissão de Soberania, instituída 
especificamente pelo Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte a sua prerrogativa 
maior de disciplinar o assunto.  
Essas disposições são-lhe inteiramente pertinentes.  
Por essa razão, opinamos pela rejeição da emenda. 
   
 
   EMENDA:00061 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Inclua-se entre as palavras "Distrito Federal" e "Territórios" do § 1o do artigo 1o do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias a palavra  
"Município". 
Justificativa 
Constitui inovação incluir-se expressamente o Município como parte integrante da Federação. 
Para efeitos práticos, e de modo geral, nossas Constituições consagram o Município como parte 
constitutiva do pacto Federal. A Competência nacional é tripartida à União, ao Estado e ao Município. 
Natural, pois, incluir expressamente o Município entre as partes integrantes da Federação, 
concedendo-lhe autonomia plena, colocando-o a salvo dos eventuais caprichos dos Estados 
Membros e da lei ordinária federal, pela proteção do texto constitucional. 
Acrescente-se que a Subcomissão dos Municípios e Regiões adotou essa inclusão no seu 
anteprojeto. 
Trata-se, portanto, de harmonizar dos dois textos. 
Parecer:   
   A proposição intenta aditar a palavra "Municípios" ao texto do § 1o. do artigo 1o. do Anteprojeto, 
sob o principal argumento de que se trata de inovação tendente a integrar também as cidades na 
Federação. Concordamos com a ilustre autora da emenda, "pois incluir expressamente o Município 
entre as partes integrantes da Federação" contribuiria para a sua autonomia plena, preservando-o, 
"pela proteção do texto constitucional", de eventual discriminação dos Estados-Membros e da lei 
federal. A redação sugerida, ademais, compatibiliza o anteprojeto ao formulado pela Subcomissão 
dos Municípios e Regiões, adotando igual forma descritiva para os componentes da Federação. Mas 
há uma questão típica da lógica dos conjuntos: os Estados-Membros são partes da União e os 
municípios são partes do Estado.  
Quer dizer: o conjunto Federação é de Estados-Membros e o conjunto Estado-Membro é de 
municípios. Seria uma incorreção lógica referir-se às partes do conjunto que é parte de outro conjunto 
como se independessem de seu próprio conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00180 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:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação.  
"O Brasil é um República Federativa, fundado no estado Democrático de Direito e no governo  
representativo, para a garantia e a promoção da pessoa, em convivência pacífica com todos os  
povos." 
Justificativa 
A presente proposta reproduz o texto do art. 1º do Anteprojeto Constitucional, Afonso Arinos, cuja 
redação entendemos mais precisa e abrangente. 
Mais precisa quando classifica o brasil como República Federativa. 
E mais abrangente quando se reporta a objetivos e compromissos do Brasil: “ a promoção da pessoa 
e a convivência pacífica com todos os povos”. 
Parecer:   
   Dá nova redação ao artigo 1o. do anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, de Soberania e 
das Relações Internacionais e reproduz o artigo 1o. do Anteprojeto Constitucional Afonso Arinos.  
Data vênia do ilustre Constituinte não consideramos mais precisa que a proposta no esboço de 
anteprojeto, no seu capítulo 10  
Estado e de suas relações com a sociedade.  
Rejeitada. 
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   EMENDA:00181 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:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. a seguinte redação:  
"Todo o poder emana do povo e em nome será exercido". 
Justificativa 
A alteração proposta busca restabelecer a redação consagrada nas Constituições Brasileiras a partir 
de 1934, a exceção da Carta de 37. 
Parecer:   
   Pretende reincluir no texto constitucional o princípio de que "todo o poder emana do povo, e em seu 
nome será exercido".  
Julgamos inconveniente a proposta, tendo em vista que os vários anteprojetos das Subcomissões 
fizeram alusão a mecanismos de participação direta do povo no poder, sem dar exclusividade à 
democracia de tipo representativo.  
Ademais, a expressão em nome do povo só serve para a racionalização justificatória dos golpes de 
estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00241 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:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
  À subcomissão da nacionalidade, da soberania e das relações internacionais:  
Suprima-se os artigos 6o. e 8o. do título I da redação final do anteprojeto da subcomissão e,  
em consequência, dê-se nova redação ao seu artigo 2o. conforme se apresenta a seguir:  
"Art. 2o. A soberania do Brasil pertence ao povo e só pelas formas de manifestação de sua  
vontade, previstas nesta Constituição, é lícito assumir, organizar e exercer o Poder". 
Justificativa 
O objetivo central desta proposição, Sr. Relator, visa unificar os termos, a linguagem e as propostas 
constitucionais contidas em anteprojeto que tratam, no âmbito da Comissão da Soberania e dos 
Direitos do Homem e da Mulher, de temas comuns. É o caso do tema "Soberania", tratado de forma 
exaustiva pela Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais e pela 
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. 
O que se deseja é contribuir para que a nova Carta Magna contenha preceitos nítidos, através dos 
quais a letra constitucional seja bem compreendida e interpretada pelo nosso Povo. 
Esta proposta de emenda elege a forma redacional e seus conteúdos político e jurídico, aprovados 
pela Subcomissão dos Direitos Políticos no que se refere à importantíssima questão da Soberania, 
em substituição respeitosa à forma redacional e seus conteúdos, político e jurídico aprovados para o 
mesmo tema pela Subcomissão da Nacionalidade. 
Princípios fundamentais e inovadores a respeito do conceito de "Soberania" foram acolhidos e 
discutidos pela Subcomissão dos Direitos Políticos em diversos contatos com representantes de 
segmentos organizados da sociedade brasileira, mediante o significativo expediente das Audiências 
Públicas. 
Através dos debates políticos travados pode a Subcomissão construir com seriedade e firmeza o 
Capitulo da Soberania, o qual contempla magistralmente o pensamento popular referente a este 
tema. 
Acolher os preceitos constitucionais referentes à soberania, contidos no Anteprojeto do Relator da 
Subcomissão dos Direitos Políticos significa, em nosso entendimento, contemplar as reivindicações 
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populares neles expressadas de forma inequívoca. Significa também, Sr. Relator, reforçar nossa luta 
para que formulações oriundas dos debates populares sejam transformadas em Lei Constitucional, 
objetivando o Desenvolvimento Político da Nação Brasileira. 
Parecer:   
   O art. 11 do esboço do Anteprojeto que estamos propondo à Douta Comissão repete quase que 
literalmente a redação proposta pela Emenda.  
Aprovada com a redação dada pelo Relator. 
   
   EMENDA:00244 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:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   À Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais.  
Suprima-se os artigos 1o., 3o., 4o., 5o., 7o. e 9o. do título I da redação final do anteprojeto  
da Subcomissão e, em seu lugar, inclua-se o seguinte artigo, renumerando os que lhe seguem:  
Art. 1o. O Brasil é uma República soberana, fundada na nacionalidade e dignidade de seu povo e  
empenhada na formação de uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentais da vida 
humana seja igual para todos.  
§ 1o. O Brasil é um Estado democrático constituído pela vontade popular e por ela  
organizado em Federação indissolúvel de Estados-membros e Distrito Federal.  
§ 2o. O Estado brasileiro está submetido aos desígnios da sociedade civil e sua principal  
finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de todos no seu processo de  
desenvolvimento.  
§ 3o. O princípio da descentralização democrática da administração pública rege o Estado  
nas suas relações com os Estados-membros e seus municípios.  
§ 4o. Os princípios fundamentais do Estado brasileiro são:  
a) a soberania do povo;  
b) a plenitude de exercício dos direitos e liberdades consagrados neste título;  
c) o pluralismo político.  
§ 5o. São tarefas fundamentais do Estado:  
a) garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, econômicas,  
culturais, científicas, tecnológicas e bélicas, que lhe permitam repelir toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e consecução de seus objetivos internos;  
b) assegurar a participação organizada do povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política e econômica e fazer respeitar a constitucionalidade e a legalidade;  
c) preservar, controlar e democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da  
riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de opressão e  
exploração do homem pelo homem, e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo.  
§ 6o. São símbolos nacionais, de livre uso pelo povo, respeitada a lei, a Bandeira, o Hino, o  
Escudo e as Armas da República, adotados na data da promulgação desta Constituição;  
§ 7o. O Português é a língua oficial do Brasil. 
Justificativa 
O objetivo central desta proposição, Sr. Relator, visa unificar os termos, a linguagem e as propostas 
constitucionais contidas em anteprojetos que tratam, no âmbito da Comissão da Soberania e dos 
Direitos do Homem e da Mulher, de temas comuns. É o caso do tema “Soberania”, tratado de forma 
exaustiva pela Subcomissão Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais e pela 
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. 
O que se deseja é contribuir para que a nova Carta Magna contenha preceitos nítidos, através dos 
quais a letra constitucional seja bem compreendida e interpretada pelo nosso povo. 
Esta proposta de emenda elege a forma redacional e seus conteúdos político e jurídico, aprovados 
pela Subcomissão dos Direitos Políticos no que se refere à forma redacional e seus conteúdos 
político e jurídico aprovados para o mesmo tema pela Subcomissão da Nacionalidade. 
Princípios fundamentais e inovadores a respeito do conceito de “Soberania” foram acolhidos e 
discutidos pela subcomissão dos Direitos Políticos em diversos contatos com representantes de 
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segmentos organizados da sociedade brasileira, mediante o significativo expediente das Audiências 
Púbicas. 
Através dos debates políticos travados pode a Subcomissão construir com seriedade e firmeza o 
Capítulo de Soberania, o qual contempla magistralmente o pensamento popular referente a este 
tema. 
Acolher os preceitos constitucionais referentes à soberania, aos princípios e tarefas fundamentais do 
Estado contidos no Anteprojeto do Relator da Subcomissão dos Direitos Políticos significa, em nosso 
entendimento, contemplar as reinvindicações populares neles expressadas de forma inequívoca. 
Significa também, Sr. Relator, reforçar nossa luta para que formulações oriundas dos debates 
populares sejam transformadas em Lei Constitucional, objetivando o Desenvolvimento Político da 
nação Brasileira. 
Parecer:   
   A ilustre Constituinte Anna Marias Rattes propõe vários dispositivos que foram acolhidos parcial ou 
totalmente no Título III do esboço de anteprojeto, Dos Fundamentos da Nação.  
Trata-se de brilhante contribuição, que só podemos acolher.  
Pela aprovação, nos termos da redação dada por nosso Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00291 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:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Modifique-se, no Anteprojeto da SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, a redação do seu artigo 1o., para a seguinte:  
"Art. 1o. - A República Federativa do Brasil, democrática e representativa, é constituída pela  
associação indissolúvel da União Federal, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal e  
dos Municípios, todos eles autônomos em suas respectivas esferas de competência". 
Justificativa 
A presente emenda visa, de um lado, oferecer melhor redação ao dispositivo sob enfoque e, de curto, 
inserir a UNIÃO FEDERAL e os MUNICÍPIOS no contexto federativo de nossa República. 
No que pertine à UNIÃO FEDERAL, data vênia, a mim me parece que não cabe nenhuma discussão 
em contrário, vez que a mesma se torna o núcleo fundamental de Federação. No que diz respeito, 
contudo, aos MUNICÍPIOS de uma reinvindicação Nacional, emanada de todas as comunas 
nacionais, no sentido de inseri-los no hoje da Federação. 
Essa reinvindicação dos municípios me parece justa, sob todos os ângulos, posto que é a célula mais 
importante de toda a contextura nacional, onde se nasce, se vive e se morre. 
Parecer:   
   Propõe nova redação ao artigo 1o do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade da Soberania 
e das Relações Internacionais.  
A sugestão não aperfeiçoa o anteprojeto, pois inclui os municípios como unidades povoadas, o que 
não parece doutrinariamente correto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00327 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:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Artigo que conceitua a República.  
O artigo passa a ter a seguinte redação:  
Art. - O Brasil é uma República Federativa, democrática, constituída pela vontade popular na  
união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e que, por todos os  
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meios, lutará permanentemente pela paz universal, pela solidariedade entre os povos e pela abolição  
de quaisquer formas de agressão, ameaça ou discriminação contra o ser humano, seja pela  
guerra, preconceito racial ou religioso ou violação do direito à liberdade, à justiça e à  
autodeterminação. 
Justificativa 
Pela característica multirracial de sua sociedade, o Brasil é hoje um dos poucos países que reúne 
todas as condições para exigir e lutar pela paz universal e pela solidariedade entre os homens e os 
povos. Nossa formação é humanista e eminentemente pacífica, sem qualquer vocação para a guerra 
e para a agressão. Entendemos, por isso, que a nova Constituição deve expressar muito claramente 
essa opção. 
Parecer:   
   Propõe no artigo 1o. à Constituição que mais parece apropriado ao preâmbulo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00402 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:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se aos quatro primeiros artigos da Constituição a seguinte redação:  
"Art. 1o. Todo poder emana do povo e em seu nome, proveito e com sua participação deve ser  
exercido. A organização de poderes tem por fim assegurar, a todos, condições de vida digna e  
feliz.  
Art. 2o. A soberania popular se exerce pelo sufrágio político e a participação de povo nas  
funções públicas, com a garantia dos direitos e liberdades fundamentais.  
Art. 3o. O território e os bens nacionais são inalienáveis.  
Art. 4o. O Estado brasileiro submete-se, unicamente, à jurisdição de seus próprios juízes e  
tribunais, e à arbitragem e jurisdição de autoridades internacionais reconhecidas pelos  
direitos da gente." 
Justificativa 
Os objetivos dos artigos acima alinhados são avançar no rumo de uma definição clara da democracia 
conceituação precisa da soberania nacional. 
Parecer:   
   O esboço de anteprojeto já contempla as matérias enumeradas na emenda proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00433 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:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte art. 4o. ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão da  
Nacionalidade da Soberania e das Relações Internacionais, renumerando-se os subsequentes:  
"Art. 4o. O poder popular é expressão da soberania nacional e se exercerá de forma  
permanente por todas as formas de organização do povo, sem qualquer dependência dos poderes  
públicos". 
Justificativa 
A participação popular é quem legítima a atuação de qualquer agente dos poderes públicos, e deve 
ser estimulada de forma permanente, acentuando a necessidade de atuação das comunidades na 
solução de seus problemas. 
Parecer:   
   O esboço de anteprojeto contempla, em parte, a proposta. Preferimos, porém, a redação dele 
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constante, por nos parecer mais objetiva e acauteladora da soberania popular, do regime democrático 
e dos interesses da Nação brasileira.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00446 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:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações  
Internacionais, (I.A):  
Substitua-se os art. 1o. a 10. do Anteprojeto, pelo seguinte:  
CAPÍTULO III  
DA SOBERANIA  
Art.... - A soberania é o atributo essencial do povo brasileiro de, através do voto e do  
referendum, sem quaisquer restrições, dispor sobre os assuntos de seu interesse, com base nas 
ações desenvolvidas a partir de seu território.  
§ 1o. - Todo o poder emana do povo e em seu nome e proveito é exercido.  
§ 2o. - a soberania, no campo institucional, exercer-se-á, sob a forma de Estado Federativo e  
regime republicano, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios.  
§ 3o. - São símbolos nacionais a bandeira e o hino vigorantes na data da promulgação desta  
Constituição e outros estabelecimentos em lei.  
§ 4o. - O Português é a língua nacional.  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios.  
§ 6o. - O Distrito Federal é a Capital da União.  
§ 7o. - A criação de Estados e Territórios é estabelecida em lei complementar.  
§ 8o. - Lei complementar estadual disporá sobre a criação, desmembramento e integração de  
municípios, obedecido o princípio de consulta às populações interessadas." 
Justificativa 
A emenda objetiva atribuir maior concisão à redação da matéria: reduz-se a um artigo o enunciado, 
no anteprojeto, em dez. 
Consignou-se uma definição de soberania mais ampla do que a constante do anteprojeto que 
reproduz o texto da Constituição da Espanha. 
Cuidou-se, finalmente, de dispor sobre os mecanismos de criação de Estados e Municípios, matéria 
que diz respeito à soberania. 
Parecer:   
   A Emenda visa substituir os artigos 1o. a 10. do anteprojeto da subcomissão de nacionalidade, da 
soberania e das relações internacionais.  
No nosso entender, a Emenda não aperfeiçoa o Anteprojeto e, até certo ponto, exorbita a 
competência daquela subcomissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00489 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:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   TÍTULO  
DA SOBERANIA  
Emenda Substitutiva - Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e das  
Relações Internacionais.  
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Substitua-se o art. 1o. pelo seguinte:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa e democrática, de Regime  
representativo, constituída pela União do Distrito Federal, Territórios Federais, Estados Federados e  
Regiões geoeconômicas. 
Justificativa 
O principal objetivo da emenda é o de incorporar as regiões geoeconômicas ao sistema federativo, 
institucionalizando em outros dispositivos constitucionais e autonomia regional com a estrutura e 
funcionamento que forem disciplinados em lei complementar. 
Parecer:   
 Pelo mesmo motivo porque não incluímos os Municípios como entidades integrantes da federação, 
também não devemos incluir as regiões geoeconômicas. Estaríamos criando uma entidade federada 
dentro de outra também federada, o que, forçosamente, daria asa a conflitos de difícil solução.  
Pela rejeição, pois, da emenda. 
   
   EMENDA:00526 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:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 1o. do Relatório Final da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais, passará a ter a seguinte redação:  
Art. ... - O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, pela união 
indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal. 
Justificativa 
O atual estágio de desenvolvimento socioeconômico brasileiro não mais justifica a manutenção dos 
Territórios Federais. 
De fato, os Territórios remanescentes de Roraima, Amapá e Fernando de Noronha podem, ou serão 
elevados à condição de Estados (como é o caso dos dois primeiros), ou serão incorporados a Estado 
já existente (como é o caso de Fernando de Noronha). 
E os benefícios às respectivas populações serão muitos, inclusive a possibilidade de elegerem seus 
governantes, o que não é possível atualmente, quando os Governadores de Territórios ainda são 
nomeados pelo Presidente da República. 
Por tais razões, preconizamos que a Organização Nacional consistirá na união indissolúvel dos 
Estados e do Distrito Federal, numa República Federativa sob regime representativo, ficando 
excluídos os Territórios. 
Parecer:   
   Propõe me caracterização do Estado Brasileiro, que não parece ser mais completa ou abrangente 
que a proposta pelo anteprojeto de subcomissão l-a.  
Pela rejeição. 
 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 
   EMENDA:00007 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo I, do Capítulo I, a seguinte redação:  
Art. A - O Brasil é uma República Federativa, constituída sob regime representativo e Sistema  
Parlamentar de Governo, pela União indissolúvel dos Estados do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
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Trago à colação a Proposta Victor Faccioni quando conceitua a República e lhe dá o caráter político 
de Sistema Parlamentarista de Governo. 
Aqui repito o texto, para desde já, abrir-se nesta comissão o debate sobre o Sistema de Governo 
mais adequado à realidade política do País, que, ao meu ângulo de visão, tende inexoravelmente 
para o Parlamentarismo. 
Não é demasiado repetir aqui o que afirmou Victor Faccioni, o incansável arauto do sistema 
Parlamentarista dos tempos atuais e discípulo modelar do símbolo da nobre causa política no Brasil, 
o saudoso Raul Pila, - sobre sua proposta. 
“O Sistema Parlamentar de Governo é o que pode garantir a estabilidade das instituições políticas 
brasileiras. Igualmente constitui a única forma de sistema de Governo capaz de assegurar a plenitude 
das prerrogativas do Congresso Nacional, como legitima representação do Povo Brasileiro, e 
assegurar ainda o firme desejo da sociedade brasileira de poder participar em caráter permanente, e 
não apenas no dia das eleições, das grandes decisões da vida nacional”. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios - II - a  
Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:  
Art. 1o - O Brasil é uma República soberana, empenhada na consolidação de uma sociedade na qual  
o acesso aos valores fundamentais da vida humana seja igual para todos como princípio permanente 
da dignidade de seu povo.  
§ 1o - O Brasil é um Estado democrático constituído pela vontade popular e por ela  
organizado em Federação indissolúvel de Estados-membros, Distrito Federal e territórios.  
§ 2o - O Estado brasileiro está submetido aos desígnios da sociedade civil e sua principal  
finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de todos no seu processo de  
desenvolvimento.  
§ 3o - O princípio da descentralização democrática da administração pública rege a União nas suas 
relações com os Estados-membros e seus municípios.  
§ 4o - Os princípios fundamentais do Estado brasileiro são:  
a) a soberania do povo.  
b) a plenitude de exercício dos direitos e liberdades consagrados no Título referente à  
soberania.  
c) o pluralismo político.  
§ 5o - São tarefas fundamentais do Estado:  
a) garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, econômicas,  
culturais, tecnológicas e bélicas, que lhe permitam rejeitar toda tentativa de interferência  
estrangeira na determinação e consecução de seus objetivos internos.  
b) assegurar a participação organizada do povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política e econômica e fazer respeitar a constitucionalidade e a legalidade.  
C) preservar, controlar e democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da  
riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de opressão e  
exploração do homem pelo homem, e garantir o bem-estar e a qualidade da vida do povo. 
Justificativa 
Julgamos dispensável a referência ao fato de que o Brasil é uma República Democrática, 
representativa, constituída pela vontade popular. 
Entretanto, somos de parecer que também os Municípios, células tão atuantes e representativas dos 
Estados deveriam ser enunciados como parcelas de nossa Federação. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:00046 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. O do anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios.  
Dê-se ao art. O a seguinte redação:  
"Art. O - O Distrito Federal é dotado de autonomia política, legislativa, judiciária, administrativa e 
financeira". 
Justificativa 
Tradicionalmente, o Distrito Federal tem sido tratado como uma unidade menor dentro da Federação. 
É preciso, através da futura Carta Constitucional, corrigir o equívoco. Por qual raciocínio lógico 
havemos de concordar que a condição de sede da União Federal diminui a importância de uma 
determinada parte do seu território? Antes, cremos, o fato de ser capital da República aumenta o 
status dessa parte do território nacional denominada Distrito Federal. 
Assim, não se justifica o tratamento discriminatório. Por ser a unidade da Federação que abriga os 
Três Poderes, o Distrito Federal tem benefícios e ônus. Os benefícios, claro, o privilegiam com 
relação aos Estados. 
E nenhum benefício apequena o beneficiado; ao contrário, avulta-o. Da mesma forma o ônus não 
amesquinha o onerado pois acarreta-Ihe responsabilidades e estas só engrandecem. 
Que o Distrito Federal é uma unidade especial não há dúvida. 
Aliás, nunca houve. A falha está na conceituação para menos e não para mais. 
A sede da União Federal e capital da República há de ser e é a mais importante unidade da 
Federação. Sendo assim como entender e aceitar sua inferiorização perante os Estados? Por acaso 
em algum deles a capital tornou-se município "menor"? Não são as capitais estaduais as cidades e 
municípios mais importantes dentro dos seus respectivos territórios? 
A União Federal deve arcar, sim, com os recursos financeiros necessários à complementação 
orçamentária do Distrito Federal. É a sua contrapartida por domiciliar-se aí. Isso caracteriza o 
território hospedeiro como especial. Deve, pois, ter todas as prerrogativas dos Estados e mais 
algumas que lhe são exclusivas. 
Por isso, com esta emenda, estamos pedindo o reconhecimento da autonomia plena para o Distrito 
Federal, acrescentando na redação do anteprojeto a autonomia judiciária. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação ao princípio organizacional adotado no substitutivo. 
   
   EMENDA:00047 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 1o do anteprojeto do relator a expressão:  
"de forma indissolúvel". 
Justificativa 
Essa indissolubilidade, posta nas nossas constituições desde 1891 pelas oligarquias regionais, não 
resulta em qualquer vantagem para o povo brasileiro ou para o país. 
Não se conhece ninguém do povo que já tenha obtido qualquer vantagem por viver em um país de 
forma federativa. E o pais só teve prejuízos. 
De quatro em quatro anos o povo brasileiro paga pelos desmandos criados pelos grupos dominantes, 
levando os estados à falência na tentativa de perpetuarem-se no poder. 
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Disso se vale o poder executivo central para submeter os herdeiros da massa falida à sua toda 
poderosa autoridade. 
Por outro lado, o regime federativo não é mais unânime no Brasil. Muitos o questionam e outros 
tantos querem substituir os Estados atuais pelas regiões geográficas. 
Se se pode criar tantos Estados, como se ensaia e como se tem feito, pode-se igualmente reduzir o 
seu número e até mesmo adotar-se a forma unitária, a exemplo do que ocorre com 153 dos 168 
países do nosso planeta. 
Essa indissolubilidade só serve às oligarquias regionais dominantes e tira do debate questões 
fundamentais da ciência política como a da forma do estado que mais nos convém 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, dada a solução adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 1o., do anteprojeto, a seguinte redação:  
"A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo de governo,  
de forma indissolúvel, da União, dos Estados com seus Municípios e do Distrito Federal." 
Justificativa 
Constitui inovação incluir-se expressamente o Município como parte integrante da Federação. 
Para efeitos práticos, e de modo geral, nossas Constituições consagram o Município como parte 
constitutiva do Pacto Federal. A competência nacional é tripartida a União, ao Estado e ao Município. 
Natural, pois, incluir expressamente o Município entre as partes integrantes da federação, 
concedendo-lhe autonomia plena, colocando-o a salvo dos eventuais caprichos dos Estados 
membros e da lei ordinária federal, pela proteção do texto constitucional. 
Acrescenta-se que a subcomissão dos Municípios e Regiões adotou essa inclusão no seu 
Anteprojeto. 
Trata-se portanto, de harmonizar dos dois textos. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00078 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Caput do art. 1o, do anteprojeto aprovado pela Subcomissão da 
União, Distrito Federal e Territórios:  
"A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo de governo,  
de forma indissolúvel, da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Municípios." 
Justificativa 
É fundamental que conste do texto da futura Carta, no referido Artigo, a palavra "Municípios" uma vez 
que estes são de suma importância para o desenvolvimento do País. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, visto o tratamento dado à questão no substitutivo. 
   
   EMENDA:00171 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. do anteprojeto final da Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios, a seguinte redação:  
"Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime representativo, pela união 
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e das Possessões Indígenas." 
Justificativa 
Trata-se de preservar, através da criação de uma nova figura de Direito Público Interno - a Possessão 
Indígena - de perpetuar, era Território próprio e autônomo administrativamente, as tradições, os 
costumes, a cultura e, sobretudo, defender a dignidade de uma etnia, que o passado injustiçou. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00193 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios - II-a  
Dê-se ao art. 1o., caput, a seguinte redação:  
O Brasil é uma República Federativa, fundada no Estado democrático de direito e no governo  
representativo, para a garantia e a promoção da pessoa e da comunidade nacional, em convivência  
pacífica com todos os povos e é constituída pela associação indissolúvel da União Federal, dos  
Estados e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A redação proposta é mais abrangente e corresponde a do art. 1º e a do art. 67 do Anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos, com pequeno acréscimo. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00194 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios - II-a.  
Ao art. 1o., § 1o.,  
Dê-se a seguinte redação:  
§ 1o. Todo o poder emana do povo e em seu benefício é exercido. 
Justificativa 
O poder emana do povo. Pode ser exercido em seu nome ou diretamente pelo povo, já que são 
previstas as figuras do plebiscito, do referendo e da eleição direta do Presidente e dos parlamentares. 
Mas é importante acentuar que em qualquer hipótese é exercido em benefício do povo. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00303 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios  
Emenda  
Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo de governo,  
de forma indissolúvel, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos eles  
autônomos em suas respectivas esferas de competência". 
Justificativa 
Propomos a presente emenda a fim de incluir o município no texto que define as formas de estado e 
de governo. 
Dessa forma fortaleceremos tais entes públicos que constituem a célula básica da estrutura 
federativa. 
A presente emenda, uma vez aprovada, vem de encontro a antiga e sempre perseguida aspiração 
das comunidades interioranas, aspiração essa defendida pela esmagadora maioria dos nobres 
Constituintes, estou certo. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Os Municípios não são ente federados, segundo os ensinamentos da 
doutrina, acolhidos por esta Comissão. 
   
   EMENDA:00495 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Da Organização do Estado  
Inclua-se, no projeto do novo texto constitucional, no Capítulo referente à  
Organização do Estado, o seguinte dispositivo:  
II-A e II-C - Dá nova redação ao art. 1o.  
"Art. O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime representativo e sistema  
parlamentar de governo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios  
e dos Municípios. 
Justificativa 
Entidades municipalistas, tais como o IBAM-Instituto Brasileiro de Administração Municipal, a ABM-
Associação Brasileira de Municípios e a Frente Municipalista Nacional, reivindicam a inclusão 
expressa do Município corno parte integrante da Federação. 
Para muitos efeitos práticos isto já ocorre; é mister dizê-lo de forma clara no futuro texto 
constitucional. Daí porque a inclusão da expressão "e dos municípios" no artigo que define a 
organização do Estado Brasileiro.  
Todas as federações existentes são sui generis, não existem duas absolutamente iguais, embora 
todas guardem certos pontos em comum, como a indissolubilidade do pacto federal e a capacidade 
dos Estados-membros terem sua própria Constituição e se auto-governarem. 
Nada impede, pois, a adoção da proposta. 
Desde a Carta de 1934, com exceção do período do Estado Novo, o Município é considerado como 
parte constitutiva do pacto federal e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934 
1946 e 1967 é a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte dessa competência ao 
Município. 
Por outro lado, existe a tendência de, em troca de destinar maiores recursos aos Municípios, conferir-
lhes competências também maiores. 
É justo, portanto, que se inclua tal proposta entre as que serão apreciadas pela Assembleia Nacional 
Constituinte e que se complete esse processo, com a inclusão do Município entre as entidades 
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integrantes da Federação, visto como não desapareceram os motivos que levaram os Constituintes 
do passado a subtrair a autonomia municipal do capricho dos Estados-membros e da lei ordinária 
federal, dando-lhe proteção no texto constitucional. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria de outra Comissão. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER – I 
 
   
   EMENDA:00078 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:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 18. a seguinte redação:  
"O Brasil é uma República Federativa, fundada no Estado Democrático de Direito e no governo  
representativo, para a garantia e a promoção da pessoa, em convivência pacífica com todos os  
povos." 
Justificativa 
A presente proposta reproduz o texto do artigo 1º do Anteprojeto Constitucional Afonso Arinos, cuja 
redação entendemos mais precisa e abrangente. 
Mais precisa quando classifica o Brasil como República Federativa. 
E mais abrangente quando se reporta a objetivos e compromissos do Brasil: “a promoção da pessoa 
e a convivência pacífica com todos os povos”. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00264 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:   
   O art. 1o. da proposta do Sr. Relator passa a ter a seguinte redação:  
"O Brasil é uma Nação Republicana e Democrática, constituída pela vontade de seu povo  
na indissolúvel federação dos Estado-Membros, do Distrito da Capital e dos Territórios." 
Justificativa 
No texto apresentado pelo Relator da matéria não se afirma a existência do sistema republicano e 
democrático que o Brasil admite, desde a revogação da Monarquia.  
É imperioso que na Constituição se explicite qual o sistema governamental e qual o regime político 
que o Brasil adota.  
O sistema brasileiro é REPUBLICANO.  
O regime é DEMOCRÁTICO. 
Parecer:   
   O que pretende a iniciativa já está contemplado no texto do Anteprojeto em fase de elaboração. 
   
   EMENDA:00265 PARCIALMENTE APROVADA 
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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:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. a seguinte redação:  
"Dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental da Nação Brasileira, sendo garantidos  
os direitos e as liberdades individuais de seu povo." 
Justificativa 
O conceito afirmativo do texto fica mais claro e retira-se a expressão " primeiro", já que não se fala 
em "segundo", "terceiro", etc. princípio. 
Pela boa técnica constitucional, data vênia, não se deve colocar o ordinal “primeiro", quando não se 
coloca os subsequentes. 
A Constituição tem força para GARANTIR os direitos e as liberdades inerentes à pessoa humana. 
O título da Comissão Temática, votado pela maioria da ANC, (art. 15 do Regimento Interno) é 
explícito quando denomina cada comissão. Nele está claro o objetivo da comissão: 
SOBERANIA - DIREITOS - GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER. 
O Relator não pode, sozinho, revogar o que a ANC determinou fosse inserido na Constituição. 
Parecer:   
   O acolhimento parcial da proposição contribui para o aprimoramento do Anteprojeto em 
elaboração.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:00314 APROVADA 
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:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 2o. a expressão "Nação brasileira" acrescentando-se em seu lugar a  
palavra "nacionalidade". 
Justificativa 
Além do cacófato “da Nação”, que queremos evitar é dispensável “brasileira”, pois não existem 
dúvidas de que a Constituição que estamos elaborando é para vigorar no Brasil.  
Parecer:   
   A Proposição contribui para o aprimoramento do texto do substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00705 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:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Substitua-se no art. 18 a expressão "Estado Democrático de Direito" pela expressão "Estado de  
Direito Democrático". 
Justificativa 
A emenda pretende trazer ao texto a ideia que certamente inspirou o nobre relator, de reforçar nossa 
opção democrática, isto é, um estado de direito democrático. Não apenas Estado de Direito, pois todo 
Estado é de direito, inclusive as ditaduras, que não perdem a sua juridicidade, mas um Estado que 
optou por um determinado direito- o direito democrático, em oposição ao direito autoritário. 
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Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II 
   
   EMENDA:00053 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda No.:  
Na conformidade do art. 23, § 2o., do Regimento Interno desta Assembleia, apresento a seguinte  
Emenda ao Substitutivo José Richa, que diz respeito a mais de um dispositivo, mas que trata  
de modificações correlatas, a começar pela fusão do Art. 1o. com o Art. 3o., que se impõe pela  
identidade de conteúdo. Tal modificação, pela fusão, não substitui integralmente o projeto, mas,  
apenas, dá organicidade à matéria, que se dilui em dois capítulos do mesmo título e estabelece o 
texto que, por esta emenda é reduzido. Destarte, a correlação implica no seguinte: fusão do Art. 1o.,  
com o 3o.; transformação em parágrafo associado ao artigo fundido do parágrafo único do Art. 1o., 
com nova redação: eliminação do art. 2o. e seus incisos I/IV, além de nova redação aos seus §§ 1o.  
e 3o., com eliminação do § 2o.; deslocamento, com nova redação, do art. 3o., por fusão do seu  
sentido com o do 1o.; deslocamento do seu § 1o.; eliminação do seu § 2o.; transformação do seu §  
3o. em artigo autônomo, com nova redação e novo alcance; eliminação do seu § 4o., nova redação 
do seu § 5o., pela restauração, com supressão do qualificativo da lei, do art. 3o. da Carta de 1967, 
deslocado do capítulo II; supressão do Art. 4o. e seu parágrafo único, sendo toda essa 
matéria reduzida às disposições substitutivas seguintes, conforme a justificação abaixo:  
Título  
Organização e Divisão Política do Estado  
Capítulo I  
Princípios Estruturais  
Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa constituída sob regime representativo e organizada 
politicamente pela União, Estados,  
Distrito Federal e Territórios Federais, numa associação indissolúvel.  
§ 1o. - Todo o poder emana do povo e com ele é exercido.  
§ 2o. - São símbolos nacionais a Bandeira, o Hino e as Armas da República.  
§ 3o. - É assegurado aos Estados, ao Distrito  
Federal, aos Territórios Federais e aos Municípios o uso de símbolos próprios.  
§ 4o. - A língua portuguesa falada no País é o idioma nacional.  
Art. 2o. - O Distrito Federal é a capital da União.  
Art. 3o. - A criação de novos Estados e Territórios, por desmembramento de áreas  
municipais, dependerá de lei.  
Art. 4o. - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados ou Regiões Federativas, mediante acordo dos  
respectivos governos, deliberação dos seus poderes legislativos e plebiscito das populações  
diretamente interessadas. 
Justificativa 
No seu Parecer de 05 de junho de 1987, o Eminente Relator, Constituinte JOSÉ RICHA, evidenciou 
admirável espirito de síntese, no louvável propósito de reduzir o texto ao essencial. Mas, data vênia, 
praticou o que condenou. Daí por que se adensou nos capítulos I e II, do título I, ao dispor sobre os 
princípios gerais e a organização Político-Administrativa. Transformou, ainda em constitucional, 
matéria mais propícia à legislação ordinária. Talvez por isso, sem falar nas temerárias incursões 
sobre princípios da Teoria Geral do Estado e doutrinas sobre a Federação, elaborou dispositivos que, 
no próprio substitutivo, se podem restringir. Daí a emenda acima, enquadrada nas disposições 
regimentais pela disposição. E a arregimentação proposta pode pecar por deficiência de técnica 
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legislativa, mas não pela uniformidade e natureza do conteúdo jurídico-constitucional em matéria com 
correlação. 
Submeto a elementar crivo cada disposição substituída, modificada ou que se concatena, por efeito 
da correlação, no texto acima. 
Quanto ao Art. 1º, a assertiva instituída pela vontade do Povo, como um Estado Democrático de 
Direito, não só se evidencia redundante, para não dizer rebarbativa, como temerária. Melhor se 
assentaria no preâmbulo. Além do mais, ainda se digladiam os constitucionalistas, jurisconsultos e 
jurisperitos quanto à definição da expressão “Estado Democrático de Direito”, como se, sob a 
vigência da Emenda Constitucional nº 01/69, estivéssemos num estado de fato. Na verdade, há 
Estados de Direito, democrático, totalitário, individual, social... O conteúdo do texto é que diz da 
tipificação do estado de direito, sendo desnecessário especificá-lo ou qualifica-lo, numa disposição 
controvertida, além de polêmica. A substituição da tradição pela modernidade federativa, deixando de 
lado o resquício do Tema “Estados Unidos do Brasil”, aconselha a fusão do Art. 1º com o 3º do 
Substitutivo. Mesmo assim emergem, além das doutrinas jurídicas, as questiúnculas semânticas. 
Novos artigos, em sucessão ao primeiro, representam uma questão mais de forma do que de técnica 
legislativa, quanto a manter a uniformidade do texto: O Direito Constituinte é, acima de tudo, uma 
ciência organizacional. Seria preferível paragrafar o artigo primeiro, porque parágrafos são aditivos 
que completam o sentido do artigo principal: só na paragrafia patológica é que há confusão na 
linguagem escrita, por palavras que perturbam e se dissociam do sentido do entendimento. Na 
emenda ao substitutivo, os parágrafos são autônomos, são acessórios que aderem ao principal, por 
acessão. E sob esse entendimento, passarei sob o mesmo crivo, as proposituras substitutivas, 
modificativas e supressivas subsequentes, conforme a correlação. 
O parágrafo único do Art. 1º constitui uma inovação que, talvez, só cause choque aos 
constitucionalistas pragmáticos, segundo os quais o poder não emana só do povo: “é com ele é 
exercido, nos termos desta Constituição”. “Com ele é exercido” é um atributo de definição de um 
estado democrático de direito popular: serve de argumento para eliminar a referida expressão do Art. 
1º. Manifesto-me pela sua manutenção, com a eliminação do complemento “nos termos desta 
Constituição”, porque esta dispõe sobre o óbvio. Fora dos termos da Constituição, o povo delirará nas 
fronteiras do atentado à própria Constituição. 
O Art. 2º, com seus incisos I/IV, deve ser todo suprimido. Além de redundante e disciplinador do 
óbvio, é limitativo. Contém disposições que mais se assentariam no capítulo relativo aos direitos e 
garantias. Apenas a glosa do inciso I serve de base para justificar a eliminação dos demais, mesmo 
que as exceções sejam sempre expressas, ante indagações: - não é obvio que à República 
Federativa assista o poder intrínseco e inerente de defender a soberania nacional? O que o relator 
entende por soberania? Não é óbvia a regra de convivência, coexistência pacífica e de cooperação 
internacional? In casu, o silêncio é mais aconselhável do que a norma expressa, que, além do mais, é 
programática. 
Quanto ao § 1º do Art. 2º, a expressão “adotadas na data da promulgação desta Constituição”, além 
de propiciar o entendimento de que outra bandeira, outro hino ou outras armas, como símbolos, 
poderão ser aprovados até o advento nova Lei Maior, agride as tradições da nossa história. 
Mudanças nos símbolos são efeitos conjunturais e emocionais, melhor atendidos pela eficácia da lei 
ordinária. A expressão deve ser eliminada. E por obvias razões, também deverá ser eliminado o § 2º. 
Referentemente ao § 3º, nenhuma disposição constitucional, nem legal, como no tempo em que o 
hoje constituinte da minha terra, Jarbas Passatinho, era Ministro da Educação, poderá fazer com que 
os gramáticos ensarilhem suas armas, em especial os comandados pelo espectro de Antenor 
Nascentes. Deixo para o final a matéria polêmica, que me inspirou a emenda modificativa da 
colocação, ou proposição, “O idioma português é a língua oficial”. Assim me manifesto, no interesse 
de levar ao debate do plenário matéria que certamente, servirá às tertúlias constituintes e aos 
currículos Universitários, onde o latim foi eliminado e a comunicação institucionalizou terminologias 
refutadas pelos puristas. 
No que concerne ao Art. 3º e § 2º, os textos devem ser eliminados, adotada a proposta da fusão. 
Quem iniciou os estudos jurídicos sobre Territórios Federais e Administração Territorial em nosso 
País, na década de quarenta, certamente não concordaria com a eliminação do Território Federal, 
criatura da União e do Direito Constitucional, da disposição sobre a organização política, porque ente 
incontestavelmente construtivo da Federação e da República, e, indubitavelmente, integrativo da 
estrutura federativa. Heresia jurídica imperdoável está em incluir os Municípios na organização 
político-administrativa da República Federativa do Brasil. Divergem os municipalistas em conceituar 
os municípios como entes de Direito Natural, porque antecedentes ao Estado e como criaturas dos 
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Estados-membros, pois que existem, porque o Estado, que é, assim o quer. Apesar do ressurgimento 
do surto municipalista, que sempre recrudesce epidemicamente nas frases de transição, como 
ocorreu entre o Estado novo de 37 e o Estado de Direito de 1946, tal como agora se repete entre o 
Estado Autoritário e o Estado Democrático, a concepção de uma República Municipalista não passa 
de uma “porralouquice”, em conflito com a tradição e o Direito. O Município foi “planta que pegou de 
galho” no Brasil. Juridicamente, veio pré-moldado no texto das Ordenações e dos Forais. Aqui 
desembarcou das caravelas, na mente daquele cortejo de colonizadores que, quando o Primeiro 
Governador-Geral aportou à Bahia, foi mais numeroso do que os integrantes do séquito de famílias 
de servidores públicos, que se deslocaram com Juscelino do Rio para Brasília, nos idos de 1960. Se 
bem analisado, o Município Brasileiro, de heranças romano-hispânico-lusitanas, já desempenhou o 
seu papel histórico. Instituiu-se, também, a serviço da coerção do sentimento nacional, nesta parte do 
Novo Mundo. Mais se prestou ao Poder Central do que aos munícipes, juridicamente, repugna ao 
Direito Constitucional a sua equiparação aos Estados-membros, porque criaturas destes. 
Quanto ao Distrito Federal e aos Territórios, são criaturas da União. Mas, na hierarquização das 
pessoas jurídicas de Direito Público Interno, embora mais autarquias do que autonomia, estão acima 
dos municípios. O qualificativo Federal define o Distrito e o Território como sendo da Federação, não 
do Estado-membro. A omitir o Relator Território Federal, teria de omitir, também, o Distrito Federal, 
como ente constitutivo da Federação, da República e componente da organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil. Quem mais escreveu sobre Territórios Federais, em 
nosso país, fez escola no tempo em que esposou a doutrina, ante o silêncio do Código Civil de 1917, 
de que o Território Federal era desprovido de personalidade jurídica de Direito Público Interno. Isto é, 
não passava, desde a anexação do Acre pelo tratado de Petrópolis, de uma simples circunscrição do 
Território Nacional, ou quinhão da Bolívia que passou a integrar a superfície do País, que a União 
Federalizava sendo, portanto, uma extensão do Governo Federal. Mas a partir do momento em, que 
as Constituições incluíam o Acre os novos Territórios Federais entre as entidades constitutivas do 
Estado Nacional, da Federação e da República, adquiriram personalidade jurídica explicita. Deixaram 
de ser uma simples área governada e administrada pela União, através de prepostos do Governo 
Federal, por haverem adquirido atributos que o conceituariam como entes intermédios com 
tendências a Estado-membros. Daí por que se constituíram, com exceção de Fernando de Noronha, 
em Municípios. E atentará a exclusão omissiva contra os direitos adquiridos através dos Arts. 1º da 
Constituição de 1934, 3º da Carta Constitucional do Estado Novo de 1937 e 1º da Carta 
Constitucional do Estado Autoritário do Movimento Revolucionário de 1964. 
A respeito do § 3º, do Art. 3º, limito-me a reafirmar a doutrina, por mim esposada, na justificação de 
sugestões não apreciadas quanto ao mérito. À Constituição de 24 de janeiro de 1891 coube a 
primazia da disposição, conforme o Art. 4º. Homero Pires, que recolheu excertos de Rui Barbosa, 
inseriu, nos seus comentos, a melancólica confissão do imortal brasileiro, quanto à ineficácia do 
referido artigo, na época em que defendia os direitos do Amazonas ao Acre: nada se havia feito, até 
então, para os corretivos da nossa teratológica herança capitanial que, anda, se retrata na cartografia 
brasileira. A Constituição de 16 de julho de 1934 reproduziu a mesma disposição no seu Art. 14. 
Também nada se faz a partir daí. A Carta de 10 de novembro de 1937 seguiu a tradição no seu artigo 
5º. Mas correções na organização política-administrativa só foram efetivadas por meio de decretos-
leis sobre a criação de Territórios Federais na Faixa de Fronteiras, sob as concepções da geopolítica 
interna do General Góis Monteiro. Quando da Constituinte de 1945, confabulações entre os ex-
interventores Ribas (Paraná). Nereu Ramos (Santa Catarina) e Magalhães Batara (Pará) culminaram 
na extinção dos Territórios de Ponta Porã e Iguaçu, em troca da permanência dos outros: os 
Territórios extintos poderiam ser, atualmente, Estados-membros. A redivisão começou através da 
instituição de Territórios Federais, por desmembramento de áreas municipais, não de Municípios 
estaduais. A referida Carta manteve o mesmo inócuo e ineficaz dispositivo no seu art. 5º. A 
Constituição de 18 de setembro de 1946 o reconfirmou, no Art. 4º, prevendo o retorno dos Territórios 
no Art. 3º (mediante lei especial) e a elevação do Território do Acre a Estado (Art. 9º, das Disposições 
Constitucionais Transitórias), após ter no Art. 8º, determinado a extinção dos Territórios Federais de 
Iguaçu e Ponta Porã. O critério de elevação a Estado era, então, meramente tributário, e o da 
extinção, exclusivamente eleitoral. A tradição foi desprezada pelo constituinte de 24 de janeiro de 
1967, que optou por um dispositivo favorecedor dos corretivos das transformações, mudando um 
pouco as heranças fisiográficas capitaniais: “Art. 3º - A criação de novos Estados e Territórios 
dependerá de lei complementar”. A este respeito, nenhuma razão lógica, jurídica, geopolítica, 
constitucional e democrática justifica a substituição integral do referido Art. 3º pelo 69 do anteprojeto 
Afonso Arinos, ou pelo § 3º do Art. 3º do Substitutivo Richa, com seus acessórios §§ 4º e 5º. A 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 48  

 

inocuidade e a ineficácia da disposição, desde a primeira República, tornaram-na letras mortas nos 
textos constitucionais subsequentes, que readitaram, servilmente, o vetusto Art. 4ºda Lei Magna de 
1891. Mas não o considero desprezível de todo. E, por isso mesmo, me manifesto pela sua 
manutenção, desde que, conforme os Arts. 3º e 4º da propositura acima, face aos imperativos a 
seguir. 
Antes de mais nada, tenho em mente a mensagem do Presidente desta Assembleia, quando 
anunciou ao povo que elaboraremos uma Constituição contemporânea do futuro. Mas, ao contrário, 
se revela o Substitutivo Richa, talvez pelo apego às velhas formulas e, ainda, data vênia, injustificável 
reação às inovações constituintes. E confio no recuo de S. Exª, que é uma das maiores esperanças 
da nossa Pátria, representando hoje uma das mais corajosas expressões de luta democrática pelo 
desenvolvimento político do nosso povo, embora relevando algo do bíblico senador Nicodemos, que, 
por sua vez, não era nem cristão novo, nem constitucionalista... 
A redação que proponho restringe-se aos Estados existentes, pois nada impede que Estados, total ou 
parcialmente, formem novos Estados. Também não é de excluir a probabilidade de um Estado 
estrangeiro pretender anexar-se, ou reincorporar-se ao Brasil. Mas só me restrinjo aos Estados-
membros atuais. Além do mais, uma nova hipótese surge na modernização da Federação Brasileira, 
desde que há Federação e existem federações. Refiro-me às associações de Estados em Regiões 
Federativas. Na verdade, nada impede que pequenos Estados, como os Nordestinos, constituam 
uma região, governada por um conselho de Governadores eleitos, desde que surgiram as 
Comunidades Internacionais, os Mercados Comuns e passaram de simples enunciado de ideia os 
Estados Unidos da Europa... Os Países Socialistas por um mundo só, inovaram, em matéria 
federativa, enquanto os capitalistas típicos, sociais democratas, liberais burgueses e semicapitalistas, 
além dos subdesenvolvidos do Terceiro Mundo, continuam a se digladiar sob conceitos cediços de 
soberania e fronteira, que os mercados comuns repensaram e reformularam... 
Atentem os Senhores Constituintes e o Emérito Relator Richa para o sentido da propositura do Art. 
4º, que combina a tradição com a modernidade, ou Afonso Arinos com os imperativos de mudanças... 
Sua inclusão se ajusta ao ideário de uma Constituição contemporânea do futuro. E essa ideia de 
contemporaneidade faz com que os constituintes de 1987 se voltem menos para o passado. Nas 
águas passadas, mais se inspiram as razões do não senso data vênia, para a ressureição de 
disposições ineficazes, que jamais passaram de letras mortas, por repetições de certo modo 
serôdias, que bastante contribuem para elastecimento do texto, no qual se encaixam disposições 
mais apropriadas à legislação ordinária. Não há razão para o repudio ao art. 3º, do texto de 1967, que 
aqui restauro, sem a qualificação da lei, pois que, a complementar é ordinária e poderá não constar 
com esse qualificativo ao novo elenco hierárquico a ser adotado pela nova ordem jurídica, em 
elaboração para ser contemporânea do futuro. A tais enunciados, lamento a resistência à criação de 
novos Estados, por desmembramento de áreas municipais e não de municípios integrais, matéria 
sobre cuja rejeição o Eminente Relator Richa jamais poderá encontrar razões de convencimento 
jurídico-constitucional, além das meramente conjunturais da política de manutenção do “status quo 
ante”, e para a perpetuidade da problemática da redivisão territorial, que tem motivado tantos homens 
brasileiros ilustres, desde os albores da República... 
Ao mesmo crivo poderia submeter outras disposições ao Substitutivo Richa. Mas não quero parecer 
rixento, ao ver relegado pelo Emérito Relator o sonho do que, nas regiões do Tapajós e do Baixo 
Amazonas, me trouxera ao honroso seio desta Assembleia. E permita-me ponderar a S. Exª, que 
outras disposições do substitutivo precedido de tão brilhante parecer, serão fatalmente submetidas à 
mais rigorosa análise, da parte daqueles que, como eu, reivindicam uma constituição por inspiração 
das massas, não um diploma por preconceito das elites. 
Na linha desse entendimento, finalizo com o parágrafo polêmico, o § 3º, do art. 2º, sobre o qual me 
manifesto com nova redação, que é a seguinte: “A língua portuguesa falada no País é o idioma 
nacional”. 
Quanto ao § 3º “A língua portuguesa falada no país é o idioma nacional”, a ser deslocado para o art. 
1º, que resultará da fusão do 1º com o 3º do Substitutivo, permita-me o Eminente Relator arguir que a 
Língua Portuguesa “Última Flor do Lácio”, na expressão do nosso maior poeta parnasiano, Olavo 
Brás Martins dos Guimarães Bilac, “translada ao Sul da América, adquiriu preciosos elementos de 
encantadora suavidade, de frouxa, dolente e maviosa ternura”, conforme o testemunho de Antônio 
Cândido, escritor lusitano. 
Estabelecendo, com Capistrano de Abreu, que a língua é um “fato social” e que, em tais condições, 
tem que estar “intimamente ligada à vida social e cultural do povo que a fala e escreve, reconhece e 
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proclama, no Português falado no Brasil há indeléveis marcas resultantes do embate com a “cultura 
afro-ameríndia que se veio incorporar, mesclar aos elementos culturais dos conquistadores”. 
Ao longo desses anos, o uso da língua, em constante evolução, tem evidenciado marcantes 
diferenças fonéticas, morfológicas, sintáticas, semânticas, apesar dos acordos entre a Academia 
Brasileira de Letras e a Academia de Ciência de Lisboa. 
Ao apresentar o anteprojeto da Lei de nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, o Ministro da Educação, 
àquela época, o hoje Senador Constituinte, Jarbas Gonçalves Passarinho, fez exarar em um de seus 
artigos: “A Língua Portuguesa será instrumento de comunicação, no amplo sentido da linguagem oral 
e gráfica e expressão da cultura brasileira”.  
Ora, uma é a cultura lusitana, outra é a cultura brasileira sobre a qual bem discorre Fernando de 
Azevedo, membro da ABL, uma é a língua portuguesa falada em Portugal, outra a falada no Brasil. 
Pelo exposto, julgamos de máxima impropriedade a imprecisão afirmar-se “O idioma português é a 
língua nacional”. Propomos: “A Língua Portuguesa falada no Brasil é o idioma Nacional”, como bem 
designa Antenor Nascentes, professor emérito do Colégio Pedro II, em sua obra assim intitulada. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00118 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado - II  
O parágrafo único do art. 1o, passa a ter a seguinte redação:  
- Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes ou por meio de  
plebiscito ou referendo. 
Justificativa 
O poder, realmente, emana do povo, mas não é exercido “com ele”, e sim, por seus representantes 
ou diretamente pelo povo, por meio de plebiscitos e referendos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00157 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 2o. A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e tem como finalidade: 
Justificativa 
A exclusão dos Territórios e do Distrito Federal na conceituação do Artigo 2° do Substitutivo, retira da 
Federação as unidades administrativas que hoje existem. Pela definição proposta os atuais Territórios 
de Roraima e Amapá não fariam parte da Federação, o que é um absurdo, pois, eles integram a 
União e a Federação. A correção proposta é medida de elementar Técnica Legislativa.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00179 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 2o.  
Redija-se assim:  
Art. 2o. O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios e tem por  
finalidade: 
Justificativa 
A Constituição atual (Emenda 1/69) não inclui os Municípios dentre as entidades integrantes da 
Federação Brasileira, embora a eles se refira expressamente inúmeras vezes, outorgando-lhes 
direitos e impondo-lhes encargos específicos, de ordem Constitucional. Esse defeito vem desde a 
primeira Constituição da República, que, modelada na Norte-Americana, não considerou os 
Municípios peças essenciais da Federação.  
Aqui, no Brasil, a situação é outra, pois os Municípios, embora não incluídos na discriminação 
constitucional, sempre foram considerados pessoas jurídicas de direito público interno, componentes 
da nossa Federação, e não há razão alguma para que sejam omitidos no texto constitucional, onde 
devem figurar ao lado dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Assim já sustentamos em 
diversas oportunidades (cf. nosso Direito Municipal Brasileiro, 5ª. ed., RT, São Paulo, 1985, pp. 12 e 
segs.; e no artigo “O Regime Municipal Brasileiro”, transcrito no nosso Estudo e Pareceres de Direito 
Público, ed. RT, vol. I, 1971, São Paulo, pp. 197 e segs.).  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00207 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. ..................................  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido". 
Justificativa 
Esta é a fórmula clássica e consagrada de expressão da soberania e da legitimidade do exercício do 
poder, em nome do povo e por sua exclusiva representação.  
O Substitutivo pretende exprimir a cláusula do exercício representativo do poder, utilizando a 
expressão “... e com ele é exercido”. A preposição escolhida é, na fase, complemento que denota a 
ideia de companhia. A companhia de alguém significa a existência de suas pessoas. Ora, o titular do 
poder não é alguém distinto do povo para, com este, exercê-lo, como se depreende do Substitutivo. 
Ao contrário, é alguém do povo que, por este, através de representação legítima, o exerce como se 
ele fora, vale dizer, em seu nome.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00234 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 1o. a seguinte redação:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa instituída pela vontade do Povo na  
forma do Estado Democrático de Direito. 
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Justificativa 
A Emenda visa sugerir um aperfeiçoamento de redação, de modo a evitar a expressão “como um”, 
imprecisa do ponto de vista jurídico e incomum em textos constitucionais.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00236 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo único do artigo 1o. a seguinte redação:  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e é exercido nos termos desta Constituição. 
Justificativa 
Suprime-se, pela emenda, a expressão “e com ele”, prevista na redação do substitutivo. As várias 
emendas apresentadas em outras etapas do processo Constituinte têm procurado definir, pela 
expressão “em seu nome” o caráter representativo do regime brasileiro. Em contrapartida, diversas 
propostas defendem a expressão “por ele” buscando priorizar a democracia participativa em se 
pretende implantar. Na verdade, o texto Constitucional ora em elaboração vem operando nos dois 
sentidos. Por isso, mais preciso, correto é definir, em nossa opinião, que “Todo o poder emana do 
Povo e é exercido nos termos desta Constituição”.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00281 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Modifica-se o teor do parágrafo único do artigo 1o. do substitutivo da Comissão da  
Organização do Estado, como abaixo:  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e com ele, em seu benefício exclusivo, é exercido. 
Justificativa 
Ao termos adotado o regime democrático optamos pela fórmula de que o governo é do povo, pelo 
povo e para o povo. O povo exerce indiretamente o poder, através dos representantes que elege para 
o Executivo e para o legislativo. Os mandatários nem sempre atentam para a origem do seu mandato. 
Omitem-se nos deveres, e o mandato lhes serve para o atendimento de interesses estranhos. Por 
isso, a afirmação de que “todo o poder emana do povo e com ele, em seu benefício exclusivo, será 
exercido. Não há redundância, porque cumpre lembrar permanentemente ao mandatário que o seu 
poder vem do povo, e tem de ser usado exclusivamente no benefício do povo. Do contrário, a 
procuração, que é o mandato eletivo, poderá ser revogada, por plebiscito.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00284 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
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Texto:   
   O parágrafo único do Artigo 1o., do Substitutivo do Relator da Comissão da Organização  
do Estado passa a ter a seguinte redação:  
Art. 1o. - ..................................  
Parágrafo único - "Todo poder emana do povo e com ele, por delegação sua e em seu benefício 
deve ser exercido, nos termos desta Constituição". 
Justificativa 
É realmente estranha a forma da Constituição vigente, que diz que “Todo poder emana do povo e em 
seu nome é exercido”.  
Nesse caso, os governantes que, exercendo o poder em nome do povo, cometerem desvios, 
tomando decisões equivocadas ou mesmo incorretas, poderão sempre alegar respaldo constitucional 
para as suas decisões.  
Por se tratar de princípio fundamental, entendo que o Relator, Constituinte José Rocha, avança 
bastante quando propõe que o poder deve ser exercido com o povo, encampando a necessidade da 
participação, ou seja, o princípio da responsabilidade dividida.  
No entanto, o exercício do poder, em última instância, é o exercício de confiança, de uma delegação 
explícita, daí acredito ser fundamental que se fixe um objetivo, uma finalidade para o exercício deste 
poder. Claro que o poder delegado pelo povo e com ele exercido deve ter o objetivo último de 
beneficiar o povo.  
Daí a emenda proposta.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00308 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O Art. 2o., "caput", passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. -A República Federativa e Democrática do Brasil é constituída, sob o regime  
representativo, pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal, Territórios e  
Municípios, e tem como finalidade:" 
Justificativa 
A proposição reside em considerar como integrantes e formadores da União indissolúvel, da 
Federação brasileira, além dos Estados-membros, o Distrito Federal e os Territórios, como constante 
dos textos da Constituição de 1967 e Emenda n° 1 de 1969, e inclui os Municípios. A conquista do 
reconhecimento de que tais Unidades ou Entes assumem uma função específica no contexto da 
Federação e da vida institucional e social e política do país, faz emergir para consideração no texto 
constitucional o atestado de suas existências na configuração da Lei Fundamental. Perguntar-se-á: o 
que obsta que assim seja consagrado? Que razões insuperáveis afastariam a consideração do texto 
constitucional, se este registro corresponde a um reclamo legítimo das comunidades assinaladas? 
Exatamente, é este um anseio dos Municípios brasileiros, dos cerca de cinco mil que compõe a 
Federação. O Estado Nacional, a Federação, no Brasil, não existirá ou sobreviverá sem os 
Municípios, a “célula mater” da nacionalidade. Por que não realças a sua significação, a sua 
importância histórica e atual, e conferir ênfase a sua progressão futura? Não deve caber a omissão, 
para o que é relevante, segundo o sentimento geral e a consciência do povo. Eis a razão.  
JUSTIFICAÇÃO 
Nos termos de proposição, faz-se integrar no nome do país a expressão Democrática. As incertezas 
e as instabilidades do processo histórico e institucional do país revelam quão fundamental se 
apresenta e imperioso se faz que a vontade latente, por uma democracia duradoura, se incorpore no 
texto na Lei Magna, para que, assim, a cada dia, cada cidadão se escude na letra da Lei Maior, se 
mire no exemplo, repita, recite e pratique o discurso, como mandamento sagrado de que é dever de 
cada um e de todos empenhar-se para seja perene a Democracia, inseparável dos cidadãos que 
amam a liberdade e que a querem, de modo perene, no caminhar da existência e da convivência 
humana. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00327 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 1o. do Substitutivo do Relator:  
"Art. 1o. - .......................  
Parágrafo Único - Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido". 
Justificativa 
O ilustre Relator, Constituinte José Richa, no Substitutivo, pretende modificar dispositivo ora em vigor 
que representa um verdadeiro avanço em termos de democracia, eis que estabelece no parágrafo 
único do art. 1°: “Todo o poder emana do povo e com ele é exercido, nos termos desta Constituição”. 
Justificando o seu intento, o nobre Relator argumenta, entre outras coisas, que “...o poder, além de 
emanar do Povo, isto é, além de ter sua origem através de eleições periódicas, livres, diretas, em 
todos os níveis e pelo sufrágio secreto e universal, deve ser efetivamente exercido com o povo 
através de uma democracia participativa e não apenas representativa”.  
Em que pese o louvável propósito do ilustre Relator, dele divergimos, entretanto, e, assim, 
defendemos a redação ora proposta, eis que a chamada democracia participativa é difícil de ser 
viabilizada, afigurando-se-nos mesmo até inexequível, pelo menos a curto e médio prazo. Além do 
mais, sendo o Brasil uma república federativa sob o regime representativo, não se compreende a 
colocação proposta pelo Relator, desde que o povo é representado em todos os níveis da 
administração pública.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00346 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, os seguintes dispositivos:  
"Art. O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal.  
Art. Lei complementar definirá a transformação dos Territórios de Roraima e Amapá  
em Estados, por prazo de 120 (cento e vinte) dias promulgação desta Constituição.  
Art. Lei complementar tratará os reanexação do Território de Fernando de Noronha ao Estado de  
Pernambuco." 
Justificativa 
O objetivo da presente norma constitucional é extinguir de uma vez por todas com a figura dos 
Territórios, passando os atuais, Roraima e Amapá, a se constituírem em estados independentes, e 
Fernando de Noronha passa a ser reanexado a Pernambuco pela sua própria localização geográfica.  
Além de altamente dispendiosos para a União, pois juridicamente se apresentam sob a forma de 
autarquias, mantém ainda a figura do governador nomeado, incompatível com o atual foro 
democrático do País.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00416 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 2o. de anteprojeto do relator a expressão:  
Indissolúvel. 
Justificativa 
Essa indissolubilidade, posta nas nossas constituições desde 1891 pelas oligarquias regionais, não 
resulta em qualquer vantagem para o povo brasileiro ou para o país. 
Não se conhece ninguém do povo que já tenha obtido qualquer vantagem por viver em um país de 
forma federativa. E o país só teve prejuízos. 
De quatro em quatro anos, o povo brasileiro paga pelos criados pelos grupos dominantes, levando os 
estados à falência na tentativa de perpetuarem-se no poder. 
Disso vale o poder executivo central para submeter os herdeiros da massa falida à sua toda poderosa 
autoridade. 
Por outro lado, o regime federativo não é mais unânime no Brasil. Muitos o questionam e outros 
tantos querem substituir os Estados atuais pelas regiões geográficas. 
Se se pode criar tantos Estados, como se ensaia e como se tem feito, pode-se igualmente reduzir o 
seu número e até mesmo adotar-se a forma unitária, a exemplo do que ocorre com 153 dos 168 
países do nosso planeta. 
Essa indissolubilidade só serve às oligarquias regionais dominantes e tira do debate questões 
fundamentais da ciência política como a da forma do estado que mais nos convém. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00434 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o., do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, de forma  
indissolúvel, da União, dos Estados e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A emenda visa a restabelecer, em parte, a redação original, constante do art. 1°, “caput”, do 
Anteprojeto da Subcomissão da União, do Distrito Federal e Territórios. 
A redação dada pelo Substitutivo, além de suprimir o Distrito Federal como unidade federativa, 
incoerentemente com a autonomia política que lhe foi reconhecida, deixa de incluir a União, de forma 
explícita, como unidade federativa que é, incorrendo, assim, no equívoco redacional, de ordem 
técnica, constante do art. 1° da Constituição vigente.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00503 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado, a seguinte  
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redação:  
"Art. 2o. A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e Municípios, e tem como finalidade:" 
Justificativa 
O substitutivo do nobre relator não inclui os Municípios, no seu artigo 2°, bem como os Territórios e o 
Distrito Federal, descaracterizando a ordenação do Capítulo II, seguinte, que trata da organização 
político-administrativa.  
Cremos que tal lapso se deve a problemas de publicação.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00534 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao art. 1o., a redação seguinte:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma república federativa instituída pela vontade do povo como um  
Estado de direito democrático." 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

     EMENDA:00533 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o Art. 1o. e 2o. do Anteprojeto pelos seguintes:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa e democrática, constituída pela união  
indissolúvel dos Estados e livremente organizada, sob regime representativo, pela vontade soberana  
do povo.  
Parágrafo único - Todo poder emana do povo e com ele é exercido, manifestando-se a soberania  
popular através do voto livre, direto e secreto.  
Art. 2o. - A liberdade, a nacionalidade, a cidadania e o pluralismo político constituem  
direitos invioláveis e requisitos básicos do Estado Democrático, exceção feita:  
a) das ações ilegítimas de minorias determinadas a usurpar os poderes estatais;  
b) do estado de sitio e do estado de emergência previstos nesta Constituição.  
Parágrafo Único - Constituem crimes contra o Estado, insuscetíveis de anistia, prescrição e  
retroatividade de leis mais benéficas:  
a) qualquer forma de restrição à dignidade intangível da pessoa humana;  
b) a sedição;  
c) a tentativa de acesso de minoria ao exercício dos poderes do Estado ou a sua  
usurpação. 
Justificativa 
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As matérias contidas nas disposições emendada são correlatas, podendo ser agrupadas em uma só 
emenda. 
O nosso objetivo consiste em tornar as duas disposições mais claras, através de redação mais 
simples que não altera o seu mérito. 
 
   
   EMENDA:00653 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87-CS).  
Substituir o Artigo 2o. e seus incisos pelo seguinte:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, e tem como finalidade:  
I - defender a soberania nacional e buscar a  
convivência pacífica e a cooperação internacional;  
II - zelar pelo respeito à dignidade da  
pessoa humana e promover a sua valorização;  
III - garantir os direitos individuais e  
coletivos, bem como a igualdade de oportunidade  
para efetivação da justiça;  
IV - promover o bem estar individual e  
coletivo e o desenvolvimento social, econômico e cultural". 
Justificativa 
O texto do Art. 2º e seus incisos, aprovados na Comissão da organização do Estado, apresenta uma 
redação direta e simples de ser entendida. 
Entendemos que a Constituição, sempre que possível, deverá optar por um texto de fértil 
compreensão a todos os segmentos da sociedade. 
Assim sendo, propomos ao nobre relator a substituição do texto do Anteprojeto de Constituição pelo 
aprovado na Comissão da Organização do Estado Art. 2º itens I a IV. 
Parecer:   
   A emenda visa a alterar o art. 2o. do anteprojeto.  
Alega dualidade de textos: o da Comissão I e o da Comissão II e considera este último mais direto e 
simples de ser entendido.  
Pareceu-nos, contudo, que o texto pelo qual optamos é mais abrangente ao estabelecer os 
fundamentos do Estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00732 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados. 
Justificativa 
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A enumeração dos fundamentos não se justifica. A constituição não se explica; ela norma. Os 
fundamentos são caracterizados pelos dispositivos substantivos que se seguem. As alíneas utilizam 
conceitos meramente acadêmicos, que não cabem em normas legais (por exemplo, o de ideologia). 
A alínea VI traz uma aberração jurídica, ao tentar eliminar o princípio milenar da retroatividade “in 
bonam partem”. Por outro lado, o quadro que aí é desenhado só seria possível, se a força tivesse 
invalidado e rasgado a Constituição. Neste caso, a alínea não prevaleceria. 
 
     EMENDA:00899 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 2o. (Emenda modificativa)  
A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela união indissolúvel 
dos Estados e dos Distrito Federal, e tem como fundamentos: 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 65 do anteprojeto lhe é 
outorgada autonomia política, administrativa e financeira. 
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa. 
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
apercebido deste fato e descrevia, em seu art. 18 o Brasil como “... uma Federação indissolúvel de 
Estados - membros e Distrito da Capital”. 
Parecer:   
   A emenda visa a incluir o Distrito Federal como unidade federada, tal como o fizera a Comissão I, 
ao referir-se ao Distrito da Capital.  
Entretanto, em nosso entender, as especificidades do Distrito Federa não justificam a sua 
caracterização como tal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01114 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 2o, IV  
Suprima-se a palavra "intangível" e tudo o mais que consta após a palavra "humana", passando  
o inciso IV, do artigo 2o. a ter a seguinte redação:  
Artigo 2o. - ................................  
IV - a dignidade da pessoa humana; 
Justificativa 
O conceito de dignidade da pessoa humana já reflete todo o contexto do anteprojeto, razão pela qual 
é desnecessária a adjetivação. 
Parecer:   
   Visa a suprimir a expressão "intangível" no que se refere à dignidade da pessoa humana (art. 2o., 
IV).  
Parece ter procedência.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01427 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Art. 2o. (Emenda modificativa)  
A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estado e do Distrito Federal, e tem como fundamentos: 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 65 do anteprojeto lhe é 
outorgado autonomia política, administrativa e financeira.  
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa.  
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
percebido deste fato e descrevia, em seu art. 18 o Brasil como “... uma Federação indissolúvel de 
Estado – membros e Distrito da Capital.”.  
Parecer:   
   Emenda idêntica as de No. 899, 3154 e 2478.  
Pretende que o Distrito Federal seja unidade federada, tal como a Como a Comissão I.  
Os pareceres dados a emendas semelhantes aplicam-se ao caso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01428 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do inciso I do art. 2o.  
Art. 2o. ......................... 
I - Suprimir  
II - remunerar  
III - remunerar  
IV - remunerar  
V - remunerar  
VI – remunerar 
Justificativa 
A soberania popular se consolida através da constituição do Estado.  
Uma vez criado o Estado, é ele que passa a exercer a soberania e a representação do conjunto dos 
cidadãos. O conceito de Estado monopoliza a soberania. A soberania é a qualidade que cerca o 
poder, e lhe dá legitimidade.  
A relação do Estado com os seus cidadãos é de subordinação. Não podem existir duas soberanias, a 
do Estado e a do seu povo, ao mesmo tempo.  
Quando isto ocorre sobrevém um estado latente de Guerra Civil, o que, por certo não é desejável.  
A norma suprimida colidia frontalmente com a disposição do art. 5° do anteprojeto.  
   
   EMENDA:01444 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa do § Único do art. 1o.  
Art. 1o. - ..................................  
§ Único - Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 
Justificativa 
O Art. 1º consagra o regime representativo. 
A expressão "com ele (= o povo) é exercido" limita e, mesmo impede, a representatividade. 
Ao consagrar a representatividade não se está retirando do povo o poder político, mas se está 
fortalecendo os órgãos que atuam por delegação da coletividade e por ela escolhidos. 
Estranho venha a Assembleia Nacional Constituinte retirar, se aprovada a norma contida no 
Anteprojeto, a representatividade da Câmara e do Senado, das Assembleias Legislativas e das 
Câmaras de Vereadores, como se só ela e mais nenhum outro órgão legislativo após ela, tivesse 
legitimidade para ser representante do povo brasileiro. 
A vigorar a proposta é necessário que se altere o art. 2º do Anteprojeto, prevendo-se, então, a forma 
"semi-representativa" de governo pelos cidadãos eleitores com o dos seus representantes. 
A redação que foi adotada é originária da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher - inobstante este fato, a Comissão da Organização do Estado, a quem 
competiria a análise da matéria, pelo seu Anteprojeto aprovado, adota a representatividade e elimina 
qualquer possibilidade de utilização do regime "Semi-representativo". 
Assim a emenda proposta visa compatibilizar o regime consagrado com as demais normas previstas 
para o seu funcionamento é aplicação. 
   
   EMENDA:02258 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 1o, parágrafo único.  
Dê-se ao parágrafo único do Artigo 1o. a seguinte redação:  
- Todo o poder emana do povo e com ele e para servi-lo é exercido, nos termos desta  
Constituição. 
Justificativa 
Cumpre explicitar a finalidade com que é exercido o poder.  
   
   EMENDA:02277 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DÊ-SE AO ITEM IV DO ART. 2o., A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"IV - A dignidade intangível da pessoa humana, assegurada pela impossibilidade  
constitucional de restrições ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais,  
ressalvados os estados de sítio e de defesa". 
Justificativa 
Procura-se dar uma melhor redação sem comprometimento do conteúdo do texto. 
Parecer:   
   Aperfeiçoa a redação do art. 2o., IV.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02457 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 2o., inciso IV,  
Capítulo I do Título VI  
- Suprimir do inciso IV do art. 2o. a expressão "e o Estado de Defesa" e todo o Capítulo I do Título VI 
que compreende o art. 241 e seus parágrafos. 
Justificativa 
Deve prevalecer o que foi decidido pela Comissão I em seu art. 21, inciso IV, que admitiu como 
possível de acarretar restrições de direitos apenas no Estado de Sítio, não devendo se admitir em 
consequência, o Estado de Defesa. 
 
   
   EMENDA:02477 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § único do art. 1o.  
§ Único - Todo poder emana do povo e em seu  
nome é exercido. 
Justificativa 
O Art. 1° consagra o regime representativo.  
A expressão “com ele (o povo) é exercido” limita e, mesmo impede, a representatividade.  
Ao consagrar a representatividade não se está retirando do povo o poder político, mas se está 
fortalecendo os órgãos que atuam por delegação da coletividade e por ela escolhidos.  
Estranho venha a Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, como se só ela e mais 
nenhum outro órgão legislativo após ela, tivesse legitimidade para ser representante do povo 
brasileiro.  
A vigorar a proposta é necessário que se altere o art. 2º do Anteprojeto, prevendo-se, então, a forma 
“semi-representativa” de governo pelos cidadãos eleitores com o dos seus representantes.  
A redação que foi adotada é originária da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher inobstante este fato a Comissão da Organização do Estado, a quem competiria 
a análise da matéria, pelo seu Anteprojeto aprovado, adota a representatividade e elimina qualquer 
possibilidade de utilização do regime “Semi-representativo”.  
Assim a emenda proposta visa compatibilizar o regime consagrado com as demais normas previstas 
para o seu funcionamento é aplicação.  
 
   
   EMENDA:02478 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Art. 2o. (Emenda Modificativa)  
A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, e tem como fundamentos: 
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Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 65 do anteprojeto lhe é 
outorgada autonomia política, administrativa e financeira. 
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa. 
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
apercebido deste fato e descrevia, em seu art. 18 o Brasil como “... uma Federação indissolúvel de 
Estados- membros e Distrito Capital”. 
Parecer:   
   Emenda idêntica as de No. 899, 3154 e 1427.  
Quer ver o Distrito Federal como unidade federada, tal qual a Comissão I.  
Em pareceres anteriores justificamos o nosso ponto de vista.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02900 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Dê-se ao art. 2o. a redação que se segue:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa 
O Anteprojeto acolheu a transformação de alguns territórios em Estado, mas o Distrito Federal 
continua fazendo parte da União. 
Por outro lado, Fernando de Noronha continua existindo com status de Território e no futuro poderão 
surgir outros, se for conveniente aos interesses do País. 
Torna-se necessário modificar a redução acolhendo e inserindo as palavras Território e Distrito 
Federal. 
 
   
   EMENDA:02992 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2o.  
Dê-se ao artigo 2o. do anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
A República Federativa do Brasil tem como base o Município, e é constituída, sob regime  
representativo, pela união indissolúvel dos Estados, tendo como fundamento: 
Justificativa 
Não se explica a omissão do Município, célula básica da nação, da definição constitucional da 
Federação. 
 
   
   EMENDA:03122 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § Único do art. 1o.  
Art. 1o. - ...................................  
§ Único - Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 
Justificativa 
O Art. 1° consagra o regime representativo.  
A expressão “com ele (o povo) é exercido” limita e, mesmo impede, a representatividade.  
Ao consagrar a representatividade não se está retirando do povo o poder político, mas se está 
fortalecendo os órgãos que atuam por delegação da coletividade e por ela escolhidos.  
Estranho venha a Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, como se só ela e mais 
nenhum outro órgão legislativo após ela, tivesse legitimidade para ser representante do povo 
brasileiro.  
A vigorar a proposta é necessário que se altere o art. 2º do Anteprojeto, prevendo-se, então, a forma 
“semi-representativa” de governo pelos cidadãos eleitores com o dos seus representantes.  
A redação que foi adotada é originária da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher inobstante este fato a Comissão da Organização do Estado, a quem competiria 
a análise da matéria, pelo seu Anteprojeto aprovado, adota a representatividade e elimina qualquer 
possibilidade de utilização do regime “Semi-representativo”.  
Assim a emenda proposta visa compatibilizar o regime consagrado com as demais normas previstas 
para o seu funcionamento é aplicação.  
 
   
   EMENDA:03126 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do inciso I do art. 2o.  
Art. 2o. ........................ 
I - Suprimir  
II - renumerar  
III - renumerar  
IV - renumerar  
V - renumerar  
VI - renumerar 
Justificativa 
A soberania popular se consolida através da constituição do Estado. 
Uma vez criado o Estado, é ele que passa a exercer a soberania e a representação do conjunto dos 
cidadãos. 
O conceito de Estado monopoliza a soberania. A soberania é a qualidade que cerca o poder, e lhe dá 
legitimidade. 
A relação do Estado com os seus cidadãos é de subordinação. 
Não podem existir duas soberanias, a do Estado e a do seu povo, ao mesmo tempo. 
Quando isto ocorre sobrevém um estado latente de Guerra Civil, o que, por certo não é desejável. 
A norma suprimida colidia frontalmente com a disposição do art. 5º do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:03154 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 2o. (Emenda modificativa)  
A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, e tem como fundamentos: 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 65 do anteprojeto lhe é 
outorgada autonomia política, administrativa e financeira. 
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa. 
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
apercebido deste fato e descrevia, em seu art. 18 o Brasil como “... uma Federação indissolúvel de 
Estados- membros e Distrito Capital”. 
 
Parecer:   
   A emenda é idêntica a de No. 899.  
Alega que a Comissão I se referiu ao Distrito da Capital como unidade federada.  
O parecer dado à emenda 899 se aplica no caso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03424 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. do anteprojeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa constituída, sob regime  
representativo, pela união indissolúvel dos Estados-Membros, Distrito Federal e Territórios e  
tem como fundamentos:  
I - a soberania do Estado;  
II - a nacionalidade;  
III - a cidadania;  
IV - a dignidade inatingível da pessoa humana;  
V - a representação popular:  
VI - o pluralismo político.  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido". 
Justificativa 
O que pretendemos com esta Emenda é, preliminarmente, a enxugada do texto constitucional, 
fundindo o conteúdo dos artigos 1°, 2°, 6° e 7° do Anteprojeto de Constituição.  
Objetivamos, também, elidir a incoerência verificada na caracterização do regime político, quando o 
texto ora sob exame define o Estado brasileiro como uma democracia representativa e, ao mesmo 
tempo, afirmam que o poder é exercido “como o povo”, numa alusão expressa à democracia semi-
direta.  
Entendemos louvável a preocupação do Constituinte brasileiro com a participação popular no 
processo de formação das decisões nacionais. Cremos, porém, que a previsão de institutos da 
democracia semi-direta, perfeitamente aplicáveis à democracia representativa, como o plebiscito, o 
“referendum”, o veto destituinte e a iniciativa popular, espelham, em sua plenitude, o espírito 
motivador do legislador constitucional, sendo, portanto, não só dispensável como mesmo descabida a 
referência expressa ao exercício do poder com o povo, em face da incoerência que esta cria quando 
da caracterização do regime jurídico.  
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Parecer:   
   A Emenda visa a "enxugar" o texto do Anteprojeto e a fundir vários de seus artigos num só.  
Não atinge os objetivos de aperfeiçoamento porque deixa de lado parte substantiva do projeto e lhe 
altera o mérito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03878 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: inciso IV, artigo 2o.  
Suprimir do inciso IV, artigo 2o. o seguinte: "e o estado de defesa" 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:04264 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda no.  
Os Títulos I, II e III do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização ficam  
reduzidas a onze artigos, quatro Capítulos, duas Seções e a um único título, com a seguinte  
redação:  
Constituição da República Federativa do Brasil  
Título I  
Princípios Fundamentais  
Capítulo I  
Disposições preliminares  
Art. 1o. O Brasil é República Federativa constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
Municípios, Distrito Federal e Territórios, em regime democrático fundado na dignidade da pessoa  
humana, nos valores sociais do trabalho e da economia livres, na sociedade justa e  
participativa, no pluralismo representativo e na soberania da nação.  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido sob legitimidade de  
representação na forma prevista por esta Constituição.  
[...] 
Justificativa 
A emenda aqui proposta procura adequar os títulos I, II e III ao direito constitucional, libertando-os da 
avalanche de questões de leis complementares e ordinárias de que se acham invadidos.  
Começa por enviar à Ordem Social os direitos típicos das relações de trabalho e da liberdade 
sindical.  
Os 43 artigos foram reduzidos a onze e os três títulos reduzidos a um. 
A interpretação das regras regimentais da Assembleia Nacional Constituinte pode ser analógica 
porque a matéria é processual e o constituinte não pode ser condicionado a simples espectador de 
uma catástrofe, a Carta da Nacionalidade ser reduzida à expressão da mediocridade, que expõe a 
Assembleia ao ridículo e a execração pública.  
Começamos pela forma de exprimir-se o preceito constitucional.  
Já em 1919, na sua obra “New Haven”, Edward S. Corwin nas lições de direito constitucional 
lembrava a propósito do estilo de falar e escrever: “Em ambos são qualidades fundamentais a clareza 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 65  

 

e a precisão. Aquele que, à busca de embelezamento da frase, possibilita confusão, engana-se 
redondamente, sobre o escrever bem...” 
O primeiro passo para escrever a falar com clareza é pensar claramente. “Se o assunto for 
comparecido à perfeição, logo a fruição as palavras para transmitir-se a outrem o próprio 
pensamento.” 
A linguagem da Constituição tem de ser simples, de fácil entendimento pelo povo e, sobretudo, no 
estilo a que já esteja habituado, ainda que se escrevem normas avançadas, indébitas e progressistas.  
Os títulos I, II e III do projeto, longos, discursivos, redundantes e retumbantes, ora enfileiram normas 
retrógradas de direito, ora demonstram raiva do passado e caminham de costas para o futuro, ora 
ressuscitam os mais censuráveis dos entulhos autoritários concebidos contra a liberdade individual e 
política dos brasileiros, tal como o “habeas corpus” sujeito a simples recurso ordinário, eliminando o 
“habeas corpus” originário contra Tribunal que encampe a coação ilegal. 
Não há destaques a fazer nesse desastre geral. É tudo muito ruim. O título I não merece análise. 
Basta sua leitura para avaliação do desastre e a total incompatibilidade com o resto do anteprojeto.  
Adverte-se apenas para as posições mais atrasadas, que iriam significar um retrocesso secular na 
evolução do direito. 
A afirmação de que se adquire a condução de sujeito de direitos pelo nascimento com vida (art. 12, I, 
a) merece repúdio imediato e enérgico, posto que nega o direito dos nascituros e permite o aborto 
generalizado, o assassinato geral da vida intrauterina.  
Concede-se mandado de segurança contra pessoa física ou jurídica de direito privado.  
O texto transforma Presidentes e Vice-Presidentes da República, Governadores e Vices, Prefeitos e 
Vices, em cidadãos cassados para sempre, porque os tornam inelegíveis para os mesmos cargos, 
numa lamentável confusão entre inelegibilidade e irreelegibilidade.  
Quando fala que a República, “sob regime representativo”, tem como fundamento a representação, 
salienta “como cidadão sem a qual governar e legislar configuram sedição e usurpação do poder, 
crimes insuscetíveis de anistia, de prescrição e retroatividade de lei mais benéfica”, apenas produz 
frase de retórica cordelista.  
É um discurso para o passado, uma apostila ginasiano, é tudo o que se possa tolerar, menos texto 
constitucional.  
A Constituição é instrumento continuo de governo, de olhos voltados para o futuro e de consciência 
tranquila pela confiança em sua própria força. Não pode ser um bazar de paixões do dia.  
O substitutivo aqui proposto reduz os três títulos a um só. Reduz 43 artigos a apenas 11. 
As questões trabalhistas e sindicais são remetidas para a ordem social, mas o direito individual, 
inclusive nestas matérias, é ampliado. 
A emenda aqui proposta reúne, nos Princípios Fundamentais, os Direitos e Garantias individuais 
(com os respectivos instrumentos judiciais que os asseguram), os direitos de nacionalidade e os 
direitos políticos. 
Estabelecidos esses direitos, pode a Constituição passar à organização de Estado, pois os direitos de 
cidadania precedem aos do Estado.  
Nas disposições preliminares, em apenas dois artigos, estão reunidos mais conceitos de direito 
público internacional e interno do que em todo o Capítulo I do projeto.  
Nos direitos e garantias individuais, escritos na linguagem tradicional e de fácil entendimento para o 
povo, estão elencados todos os direitos individuais, já conquistados pelos brasileiros e que não 
podem ser alterados. A eles se somam outros, inspirados na moderna conquista social. 
Cuidou-se de corrigir uma enorme impropriedade do projeto quando afirma que “não haverá distinção 
entre filhos naturais, legítimos ou não”, frase infeliz, posto que a simples referência a naturais, 
legítimos e ilegítimos já é a discriminação máxima, desta vez em nível constitucional, idiotice que 
apenas existe na lei civil. 
A emenda vem expurgar a ambas a idiotice e a lei civil, dando o comendo correto: “São legítimos os 
filhos consanguíneos, como tais reconhecidos por ato judicial. 
Para todos os efeitos, não há diferença entre filhos. A lei não os discriminará”. 
A emenda faz desaparecer a incrível norma, que se tornou objeto de chacota nacional por exonerar 
os homens dos direitos com base na gravidez, parto e aleitamento, embora tenha deixado indefinida 
à menstruação.  
Preferível seria – e lamentamos sinceramente – que essa justificação se ativesse a discordâncias 
ideológicas e a controvérsia de direito, não sendo necessário descer – e o termo é descer a tão 
desagradáveis observações, mas que a isto fomos todos levados pelo nível dos textos observados. 
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EMENDA:04270 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - O Parágrafo Único do art. 1o. terá a redação seguinte:  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
"Art. 1o. - ................................  
Parágrafo único - Todo o poder emana de Deus e com Ele será exercido pelo povo, nos termos  
desta Constituição, conforme os princípios de Democracia, Justiça, Honradez e Solidariedade  
Humana." 
Justificativa 
Sendo o povo brasileiro, em sua grande maioria, cristão, diariamente, nos termos prescritos pelos 
Regimentos Internos da Câmara dos Deputados (Art. 97. § 2°) e da própria Assembleia Nacional 
Constituinte, suas Sessões são abertas após a invocação: “Sob a proteção de Deus declaramos 
abertos nossos trabalhos”. A moeda de nosso País, igualmente, apresenta inscrição na qual se lê: 
“Deus seja louvado”.  
Deus, Ser Supremo em todas as religiões, ainda que sob denominação diversas, representa a 
perfeição da Natureza, do Homem e do Universo, dos quais foi Criador.  
Princípio e fim. O Deus infinito inspirou as primeiras e mais antigas normas que a Humanidade 
conheceu: A Tábua dos X Mandamentos.  
Por ser Ele o início da ordem e da razão universais, e garantia dos valores morais da Sociedade é 
que propomos à consideração do insigne relator dessa Comissão, a emenda em apreço.  
   
   EMENDA:04726 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - acrescentar à redação o seguinte:  
"A República Federativa do Brasil é constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Territórios."  
Inciso IV - suprimir a expressão.  
"ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;"  
[...] 
Justificativa 
As alterações propostas objetivam a adequação dos Textos a uma melhor técnica. 
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou infraconstitucionais. 
 
   
   EMENDA:04921 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
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Texto:   
   Suprima-se, no inciso IV do Art. 2o., a expressão "e o estado de defesa". 
Justificativa 
Optamos pela manutenção da redação dada pela Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias 
do homem e da Mulher, que estabelece: “ a dignidade intangível da pessoa humana, assegurada pela 
impossibilidade constitucional de restrição ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais, 
ressalvado o Estado de Sítio”. 
Restrições ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais só deve se dar em casos 
extremos, como o de decretação do Estado de Sítio. 
 
   
   EMENDA:05258 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Título I, Arts. 1o. a 12 a seguinte redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa.  
Parágrafo único. Todo poder emana do povo e com ele é exercido, nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
do Distrito Federal.  
Parágrafo único. A soberania do povo, a nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, a representatividade e o pluralismo político são os fundamentos da República.  
[...] 
Justificativa 
Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto: DOS MUNICÍPIOS FUNDAMENTAIS. O 
objetivo da emenda é a adequação e a compatibilização do Texto do Título I, que redigido de maneira 
prolixa e discursiva, conflita com dispositivos de outros tópicos do Anteprojeto, além de não se 
enquadrar com a forma e o conteúdo de como entendemos deva ser disposta matéria Constitucional. 
Por isso, aproveitando o pensamento exposto apresentamos nova redação, que sem alterar o mérito, 
compatibiliza a forma; deixando para a Lei Complementar e ordinária o possível detalhamento. 
 
   
   EMENDA:05331 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a Soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade intangível da pessoa humana, a representação política e o  
pluralismo." 
Justificativa 
Para um texto Constitucional, bastam linhas básicas, dispensando-se as adjetivações e explicações. 
 
 
   EMENDA:05455 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO I DO ANTEPROJETO DO  
RELATOR  
Suprimam-se no todo ou em parte os artigos 1º a 12, dando-se nova Redação ao Título I, como 
segue:  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa instituída pela vontade do Povo como um Estado 
democrático de Direito.  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, e tem como fundamentos:  
I - a soberania;  
II - a nacionalidade;  
III - a cidadania;  
IV - a dignidade da pessoa humana;  
V - o pluralismo político.  
[...] 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. Com 
isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

     EMENDA:00146 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1o.  
Substitua-se a expressão "Estado democrático de Direito" pela expressão "Estado de  
Direito democrático". 
Justificativa 
A emenda pretende trazer ao texto a ideia que, certamente inspirou o Anteprojeto, de reforçar nossa 
opção democrática, isto é, um estado de direito democrático. Não apenas estado de Direito, inclusive 
as ditadas, que não perdem a sua juridicidade, mas um Estado que optou por um determinado direito 
– o direito democrático, em oposição ao direito autoritário.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:00489 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o Art. 1o. e 2o. do projeto pelos seguintes:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa e democrática, constituída pela união  
indissolúvel dos Estados e livremente organizada, sob regime representativo, pela vontade soberana  
do povo.  
Parágrafo único - Todo poder emana do povo e com ele é exercido, manifestando-se a soberania  
popular através do voto livre, direto e secreto.  
Art. 2o. - A liberdade, a nacionalidade, a cidadania e o pluralismo político constituem  
direitos invioláveis e requisitos básicos do Estado Democrático, exceção feita:  
a) das ações ilegítimas de minorias determinadas a usurpar os poderes estatais;  
b) do estado de sitio e do estado de  
emergência previstos nesta Constituição.  
Parágrafo Único - Constituem crimes contra o Estado, insuscetíveis de anistia, prescrição e  
retroatividade de leis mais benéficas:  
a) qualquer forma de restrição à dignidade intangível da pessoa humana;  
b) a sedição;  
c) a tentativa de acesso de minoria ao exercício dos poderes do Estado ou a sua  
usurpação. 
Justificativa 
As matérias contidas nas disposições emendadas são correlatas, podendo ser agrupadas em uma só 
emenda.  
O nosso objetivo consiste em tornar as duas disposições mais claras, através da redação mais 
simples que não altera o seu mérito.  
Parecer:   
   Tendo optado por solução muito mais radicalmente lacônica para os arts. 1o. e 2o., somos, por 
coerência, obrigados a rejeitar a emenda proposta, não obstante reconhecer-lhe os méritos e a 
adequação da sua justificação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00671 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados. 
Justificativa 
A enumeração dos fundamentos não se justifica. A constituição não se explica; ela norma. Os 
fundamentos são caracterizados pelos dispositivos substantivos que se seguem. As alíneas utilizam 
conceitos meramente acadêmicos, que não cabem em normas legais (por exemplo, o de ideologia). 
A alínea VI traz uma aberração jurídica, ao tentar eliminar o princípio milenar da retroatividade “in 
bonam partem”. Por outro lado, o quadro que aí é desenhado só seria possível, se a força tivesse 
invalidado e rasgado a Constituição. Neste caso, a alínea não prevaleceria. 
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos , por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:00834 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 70  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 2o. (Emenda modificativa)  
A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados e dos Distrito Federal, e tem como fundamentos: 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 65 do anteprojeto lhe é 
outorgada autonomia política, administrativa e financeira. 
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa. 
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
apercebido deste fato e descrevia, em seu art. 18 o Brasil como “... uma Federação indissolúvel de 
Estados- membros e Distrito Capital”. 
Parecer:   
   A Constituição de 91, muito possivelmente sob inspiração do Conselheiro Ruy Barbosa, instituiu 
uma Federação de Estados (as antigas Províncias) e estabeleceu um Distrito Federal (o antigo 
Município Neutro). De lá para cá a Federação de Estados se foi transformando numa Federação de 
Estados, Distrito Federal, Territórios, havendo propostas para que se incluam até os Municípios. 
Retomando o que nos parece um fio de ideias claras, temos que convém estabelecer a Federação 
de Estados. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01041 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Modificada  
Dispositivo Emendado: Artigo 1o.  
Suprima-se do projeto:  
a) a palavra "um" antes de "Estado"; e  
b) a locução "de Direito" depois da palavra democrático. 
Justificativa 
A palavra “um” e a locução “de Direito” são redundantes no texto.  
Parecer:   
   Não encontramos no texto as palavras e locuções referidas. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01233 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o Item V do Artigo 2o. 
Justificativa 
A redação além de ser confusa nega o DIREITO À INSURREIÇÃO, consagrada na CARTA que 
define os Direitos da Pessoa Humana. 
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Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01327 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Art. 2o. (Emenda modificativa)  
"A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estado e do Distrito Federal, e tem como fundamentos:" 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 65 do anteprojeto lhe é 
outorgada autonomia política, administrativa e financeira. 
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa. 
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
apercebido deste fato e descrevia, em seu art. 18 o Brasil como “... uma Federação indissolúvel de 
Estados- membros e Distrito Capital”. 
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01328 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do inciso I do art. 2o.  
Art. 2o. ........................ 
I - Suprimir  
II - renumerar  
III - renumerar  
IV - renumerar  
V - renumerar  
VI – renumerar 
Justificativa 
A soberania popular se consolida através da constituição do Estado.  
Uma vez criado o Estado, é ele que passa a exercer a soberania e a representação do conjunto dos 
cidadãos. O conceito de Estado monopoliza a soberania. A soberania é a qualidade que cerca o 
poder, e lhe dá legitimidade.  
A relação do Estado com os seus cidadãos é de subordinação. Não podem existir duas soberanias, a 
do Estado e a do seu povo, ao mesmo tempo.  
Quando isto ocorre sobrevém um estado latente de Guerra Civil, o que, por certo não é desejável.  
A norma suprimida colidia frontalmente com a disposição do art. 4° do anteprojeto.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01344 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § Único do art. 1o.  
Art. 1o. - ..................................  
§ Único - Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 
Justificativa 
O Art. 1° consagra o regime representativo.  
A expressão “com ele (o povo) é exercido” limita e, mesmo impede, a representatividade.  
Ao consagrar a representatividade não se está retirando do povo o poder político, mas se está 
fortalecendo os órgãos que atuam por delegação da coletividade e por ela escolhidos.  
Estranho venha a Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, como se só ela e mais 
nenhum outro órgão legislativo após ela, tivesse legitimidade para ser representante do povo 
brasileiro.  
A vigorar a proposta é necessário que se altere o art. 2º do Anteprojeto, prevendo-se, então, a forma 
“semi-representativa” de governo pelos cidadãos eleitores com o dos seus representantes.  
A redação que foi adotada é originária da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher inobstante este fato a Comissão da Organização do Estado, a quem competiria 
a análise da matéria, pelo seu Anteprojeto aprovado, adota a representatividade e elimina qualquer 
possibilidade de utilização do regime “Semi-representativo”.  
Assim a emenda proposta visa compatibilizar o regime consagrado com as demais normas previstas 
para o seu funcionamento é aplicação.  
Parecer:   
   O exercício do poder com o povo não limita a representatividade, mas a suplementa. O regime 
deveria chamar-se então, "representativo e direto" e não "semi-representativo".  
Infelizmente não foi oferecida nenhuma emenda com este teor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01890 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao art. 2o., inciso VI  
Suprima-se as palavras finais a partir de "exceção feita aos ideários que..." 
Justificativa 
A primeira parte do inciso cogita do “pluralismo político” e o inciso V, por sua vez já existe a 
representação e condena “a sedição e usurpação do poder”.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02126 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 1o, parágrafo único.  
Dê-se ao parágrafo único do Artigo 1o. a seguinte redação:  
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- Todo o poder emana do povo e com ele e para servi-lo é exercido, nos termos desta  
Constituição. 
Justificativa 
Cumpre explicitar a finalidade com que é exercido o poder.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas. Assim, por coerência, somos pela rejeição 
desta emenda. 
   
   EMENDA:02311 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2o.  
- Acrescentar inciso ao art. 2o.  
VII - o caráter pluriétnico da sociedade brasileira, reconhecendo-se as formas de  
organização próprias das nações indígenas.  
Justificativa 
A proposição visa restabelecer o art. 1°, inciso V da Comissão I.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02335 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § único do art. 1o.  
Art. 1o. - ......................................  
§ Único - Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 
Justificativa 
O Art. 1° consagra o regime representativo.  
A expressão “com ele (o povo) é exercido” limita e, mesmo impede, a representatividade.  
Ao consagrar a representatividade não se está retirando do povo o poder político, mas se está 
fortalecendo os órgãos que atuam por delegação da coletividade e por ela escolhidos.  
Estranho venha a Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, como se só ela e mais 
nenhum outro órgão legislativo após ela, tivesse legitimidade para ser representante do povo 
brasileiro.  
A vigorar a proposta é necessário que se altere o art. 2º do Projeto, prevendo-se, então, a forma 
“semi-representativa” de governo pelos cidadãos eleitores com o dos seus representantes.  
A redação que foi adotada é originária da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher inobstante este fato a Comissão da Organização do Estado, a quem competiria 
a análise da matéria, pelo seu Anteprojeto aprovado, adota a representatividade e elimina qualquer 
possibilidade de utilização do regime “Semi-representativo”.  
Assim a emenda proposta visa compatibilizar o regime consagrado com as demais normas previstas 
para o seu funcionamento é aplicação.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
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adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:02336 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Art. 2o. (Emenda Modificativa)  
A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, e tem como fundamentos: 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 65 do anteprojeto lhe é 
outorgada autonomia política, administrativa e financeira. 
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa. 
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
apercebido deste fato e descrevia, em seu art. 18 o Brasil como “... uma Federação indissolúvel de 
Estados- membros e Distrito Capital”. 
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02662 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Art. 1o.:  
"O Brasil é uma República Federativa instituída pela vontade do Povo como um Estado  
Democrático de Direito e Social." 
Justificativa 
Com essa abrangência no artigo inaugural da Nova Constituição estaremos mais consentâneos com 
o mundo moderno e as aspirações da Nação.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:02746 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Dê-se ao art. 2o. a redação que se segue:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa 
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O Projeto acolheu a transformação de alguns territórios em Estado, mas o Distrito Federal continua 
fazendo parte da União.  
Por outro lado, Fernando de Noronha continua existindo com status de Território e no futuro poderão 
surgir outros, se for conveniente aos interesses do País.  
Torna-se necessário modificar a redação acolhendo e inserindo as palavras Território e Distrito 
Federal.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda.  
   
   EMENDA:02835 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2o.  
Dê-se ao artigo 2o. do anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
A República Federativa do Brasil tem como base o Município, e é constituída, sob regime  
representativo, pela união indissolúvel dos Estados, tendo como fundamento: 
Justificativa 
Não se explica a omissão do Município, célula básica da Nação, da definição constitucional da 
Federação.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02956 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § Único do art. 1o.  
Art. 1o. ....................................  
§ Único - Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 
Justificativa 
O Art. 1° consagra o regime representativo.  
A expressão “com ele (o povo) é exercido” limita e, mesmo impede, a representatividade.  
Ao consagrar a representatividade não se está retirando do povo o poder político, mas se está 
fortalecendo os órgãos que atuam por delegação da coletividade e por ela escolhidos.  
Estranho venha a Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, como se só ela e mais 
nenhum outro órgão legislativo após ela, tivesse legitimidade para ser representante do povo 
brasileiro.  
A vigorar a proposta é necessário que se altere o art. 2º do Anteprojeto, prevendo-se, então, a forma 
“semi-representativa” de governo pelos cidadãos eleitores com o dos seus representantes.  
A redação que foi adotada é originária da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher inobstante este fato a Comissão da Organização do Estado, a quem competiria 
a análise da matéria, pelo seu Anteprojeto aprovado, adota a representatividade e elimina qualquer 
possibilidade de utilização do regime “Semi-representativo”.  
Assim a emenda proposta visa compatibilizar o regime consagrado com as demais normas previstas 
para o seu funcionamento é aplicação.  
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Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:02960 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do inciso I do art. 2o.  
Art. 2o............................  
I - Suprimir  
II - renumerar  
III - renumerar  
IV - renumerar  
V - renumerar  
VI – renumerar 
Justificativa 
A soberania popular se consolida através da constituição do Estado.  
Uma vez criado o Estado, é ele que passa a exercer a soberania e a representação do conjunto dos 
cidadãos. O conceito de Estado monopoliza a soberania. A soberania é a qualidade que cerca o 
poder, e lhe dá legitimidade.  
A relação do Estado com os seus cidadãos é de subordinação. Não podem existir duas soberanias, a 
do Estado e a do seu povo, ao mesmo tempo.  
Quando isto ocorre sobrevém um estado latente de Guerra Civil, o que, por certo não é desejável.  
A norma suprimida colidia frontalmente com a disposição do art. 5° do anteprojeto.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos , por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:02984 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 2o. (Emenda modificativa)  
A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, e tem como fundamentos: 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 65 do anteprojeto lhe é 
outorgada autonomia política, administrativa e financeira. 
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa. 
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
apercebido deste fato e descrevia, em seu art. 18 o Brasil como “... uma Federação indissolúvel de 
Estados- membros e Distrito da Capital”. 
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
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EMENDA:03228 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 1o.  
Dê-se ao art. 1o. do projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma República Federativa constituída, sob regime representativo, pela união 
indissolúvel dos Estados-Membros, Distrito Federal e Territórios e tem como fundamentos:  
I - a soberania do Estado;  
II - a nacionalidade;  
III - a cidadania;  
IV - a dignidade inatingível da pessoa humana;  
V - a representação popular:  
VI - o pluralismo político.  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido". 
Justificativa 
O que pretendemos com esta Emenda é, preliminarmente, a enxugada do texto constitucional, 
fundindo o conteúdo dos artigos 1°, 2°, 6° e 7° do Anteprojeto de Constituição.  
Objetivamos, também, elidir a incoerência verificada na caracterização do regime político, quando o 
texto ora sob exame define o Estado brasileiro como uma democracia representativa e, ao mesmo 
tempo, afirmam que o poder é exercido “como o povo”, numa alusão expressa à democracia semi-
direta.  
Entendemos louvável a preocupação do Constituinte brasileiro com a participação popular no 
processo de formação das decisões nacionais. Cremos, porém, que a previsão de institutos da 
democracia semi-direta, perfeitamente aplicáveis à democracia representativa, como o plebiscito, o 
“referendum”, o veto destituinte e a iniciativa popular, espelham, em sua plenitude, o espírito 
motivador do legislador constitucional, sendo, portanto, não só dispensável como mesmo descabida a 
referência expressa ao exercício do poder com o povo, em face da incoerência que esta cria quando 
da caracterização do regime jurídico.  
Parecer:   
   A proposta já está em termos expressa no Projeto.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:03653 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Inciso IV, artigo 2o.  
Suprimir do inciso IV, artigo 2o. o seguinte:  
"E O ESTADO DE DEFESA" 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A sugestão contribui para aprimorar o texto.  
Aprovação. 
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   EMENDA:03716 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2  
Seja dada ao Inciso IV, do Artigo 2o., do Projeto da Comissão de Sistematização, a seguinte  
redação:  
"IV - a dignidade intangível da pessoa humana, assegurada pela impossibilidade  
constitucional de restrições ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais, ressalvado  
o Estado de Sítio. 
Justificativa 
A presente Emenda pretende compatibilizar o texto, em face da Emenda Supressiva do Artigo 234 
(Estado de Defesa) também apresentada pelo signatário.  
Parecer:   
   A proposta fere a consistência do projeto.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:03864 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 2o., o inciso VII, com a seguinte redação:  
VII) O trabalho, que deverá ser prestado com empenho e dedicação, em benefício da coletividade. 
Justificativa 
O trabalho é a força geradora fundamental da econômica nacional, sem o que, todo o sistema da 
República Federativa do Brasil claudicará, por ser ele um de seus pressupostos básicos. Os países 
desenvolvidos chegaram a seu estágio de grandeza, graças ao empenho e absoluta dedicação ao 
trabalho de seus filhos.  
Parecer:   
   A sugestão fere a inteireza do projeto em virtude do corte que implica.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:03973 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 2o. do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao artigo 2o. do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e tem como fundamentos: 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo compatibilizar a definição contida no dispositivo ora emendado com o 
conceito da República Federativa, eis que a Federação brasileira não se resume na união dos 
Estados, mas sim na de todas as unidades federadas, entre as quais se incluem o Distrito Federal e 
os Territórios Federais.  
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E a justifica para a presente emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   A união indissolúvel é dos Estados; município é célula destes. Rejeição. 
   
   EMENDA:04014 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda no.  
Os Títulos I, II e III do projeto do Relator da Comissão de Sistematização ficam reduzidas a  
onze artigos, quatro Capítulos, duas Seções e a um único título, com a seguinte redação:  
"CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO  
BRASIL  
TÍTULO I  
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
Art. 1o. O Brasil é República Federativa  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
Municípios, Distrito Federal e Territórios, em  
regime democrático fundado na dignidade da pessoa  
humana, nos valores sociais do trabalho e da  
economia livres, na sociedade justa e  
participativa, no pluralismo representativo e na  
soberania da nação.  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo  
e em seu nome será exercido sob legitimidade de  
representação na forma prevista por esta  
Constituição.  
[...] 
Justificativa 
A emenda aqui proposta procura adequar os títulos I, II e III ao direito constitucional, libertando-os da 
avalanche de questões de leis complementares e ordinárias de que se acham invadidos.  
Começa por enviar à Ordem Social os direitos típicos das relações de trabalho e da liberdade 
sindical.  
Os 43 artigos foram reduzidos a onze e os três títulos reduzidos a um. 
A interpretação das regras regimentais da Assembleia Nacional Constituinte pode ser analógica 
porque a matéria é processual e o constituinte não pode ser condicionado a simples espectador de 
uma catástrofe, a Carta da Nacionalidade ser reduzida à expressão da mediocridade, que expõe a 
Assembleia ao ridículo e a execração pública.  
Começamos pela forma de exprimir-se o preceito constitucional.  
Já em 1919, na sua obra “New Haven”, Edward S. Corwin nas lições de direito constitucional 
lembrava a propósito do estilo de falar e escrever: “Em ambos são qualidades fundamentais a clareza 
e a precisão. Aquele que, à busca de embelezamento da frase, possibilita confusão, engana-se 
redondamente, sobre o escrever bem...” 
O primeiro passo para escrever a falar com clareza é pensar claramente. “Se o assunto for 
comparecido à perfeição, logo a fruição as palavras para transmitir-se a outrem o próprio 
pensamento.” 
A linguagem da Constituição tem de ser simples, de fácil entendimento pelo povo e, sobretudo, no 
estilo a que já esteja habituado, ainda que se escrevem normas avançadas, indébitas e progressistas.  
Os títulos I, II e III do projeto, longos, discursivos, redundantes e retumbantes, ora enfileiram normas 
retrógradas de direito, ora demonstram raiva do passado e caminham de costas para o futuro, ora 
ressuscitam os mais censuráveis dos entulhos autoritários concebidos contra a liberdade individual e 
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política dos brasileiros, tal como o “habeas corpus” sujeito a simples recurso ordinário, eliminando o 
“habeas corpus” originário contra Tribunal que encampe a coação ilegal. 
Não há destaques a fazer nesse desastre geral. É tudo muito ruim. O título I não merece análise. 
Basta sua leitura para avaliação do desastre e a total incompatibilidade com o resto do anteprojeto.  
Adverte-se apenas para as posições mais atrasadas, que iriam significar um retrocesso secular na 
evolução do direito. 
A afirmação de que se adquire a condução de sujeito de direitos pelo nascimento com vida (art. 12, I, 
a) merece repúdio imediato e enérgico, posto que nega o direito dos nascituros e permite o aborto 
generalizado, o assassinato geral da vida intrauterina.  
Concede-se mandado de segurança contra pessoa física ou jurídica de direito privado.  
O texto transforma Presidentes e Vice-Presidentes da República, Governadores e Vices, Prefeitos e 
Vices, em cidadãos cassados para sempre, porque os tornam inelegíveis para os mesmos cargos, 
numa lamentável confusão entre inelegibilidade e irreelegibilidade.  
Quando fala que a República, “sob regime representativo”, tem como fundamento a representação, 
salienta “como cidadão sem a qual governar e legislar configuram sedição e usurpação do poder, 
crimes insuscetíveis de anistia, de prescrição e retroatividade de lei mais benéfica”, apenas produz 
frase de retórica cordelista.  
É um discurso para o passado, uma apostila ginasiano, é tudo o que se possa tolerar, menos texto 
constitucional.  
A Constituição é instrumento continuo de governo, de olhos voltados para o futuro e de consciência 
tranquila pela confiança em sua própria força. Não pode ser um bazar de paixões do dia.  
O substitutivo aqui proposto reduz os três títulos a um só. Reduz 43 artigos a apenas 11. 
As questões trabalhistas e sindicais são remetidas para a ordem social, mas o direito individual, 
inclusive nestas matérias, é ampliado. 
A emenda aqui proposta reúne, nos Princípios Fundamentais, os Direitos e Garantias individuais 
(com os respectivos instrumentos judiciais que os asseguram), os direitos de nacionalidade e os 
direitos políticos. 
Estabelecidos esses direitos, pode a Constituição passar à organização de Estado, pois os direitos de 
cidadania precedem aos do Estado.  
Nas disposições preliminares, em apenas dois artigos, estão reunidos mais conceitos de direito 
público internacional e interno do que em todo o Capítulo I do projeto.  
Nos direitos e garantias individuais, escritos na linguagem tradicional e de fácil entendimento para o 
povo, estão elencados todos os direitos individuais, já conquistados pelos brasileiros e que não 
podem ser alterados. A eles se somam outros, inspirados na moderna conquista social. 
Cuidou-se de corrigir uma enorme impropriedade do projeto quando afirma que “não haverá distinção 
entre filhos naturais, legítimos ou não”, frase infeliz, posto que a simples referência a naturais, 
legítimos e ilegítimos já é a discriminação máxima, desta vez em nível constitucional, idiotice que 
apenas existe na lei civil. 
A emenda vem expurgar a ambas a idiotice e a lei civil, dando o comendo correto: “São legítimos os 
filhos consanguíneos, como tais reconhecidos por ato judicial. 
Para todos os efeitos, não há diferença entre filhos. A lei não os discriminará”. 
A emenda faz desaparecer a incrível norma, que se tornou objeto de chacota nacional por exonerar 
os homens dos direitos com base na gravidez, parto e aleitamento, embora tenha deixado indefinida 
à menstruação.  
Preferível seria – e lamentamos sinceramente – que essa justificação se ativesse a discordâncias 
ideológicas e a controvérsia de direito, não sendo necessário descer – e o termo é descer a tão 
desagradáveis observações, mas que a isto fomos todos levados pelo nível dos textos observados. 
Parecer:   
   A emenda em pauta, à primeira vista, parece simplificadora dos Títulos I, II e III. À segunda e 
imediata vista vê-se que ela se simplificou, fê-lo pelo meio mais simples de podar  
o Título III: simplesmente deitou ao mar As Garantias Constitucionais em seus dois Capítulos: o das 
Disposições Gerais e o da Defensoria do Povo. Ora, isso é inaceitável. Por outro  
lado, o autor da emenda diz, no começo de sua justificação, à página 15, que reduz os 43 (quarenta e 
três) artigos dos Títulos I, II e III, do Projeto, a 11 artigos. Mas o número de artigos desses Títulos não 
é quarenta e três; é quarenta e oito, o que dá a entender uma certa ligeireza na leitura do Projeto, 
pois 43 (quarenta e três) é o número do artigo que inicia o Capítulo II do Título III.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:04020 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA: O Parágrafo único do art. 1o. terá a redação seguinte:  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
"Art. 1o. - .................................  
.............................................  
Parágrafo único - Todo o poder emana de Deus e com Ele será exercido pelo povo, nos termos  
desta Constituição, conforme os princípios de Democracia, Justiça, Honradez e Solidariedade  
Humana." 
Justificativa 
Sendo o povo brasileiro, em sua grande maioria, cristão, diariamente, nos termos prescritos pelos 
Regimentos Internos da Câmara dos Deputados (Art. 97, § 2°) e da própria Assembleia Nacional 
Constituinte, suas Sessões são abertas após a invocação: “Sob a proteção de Deus declaramos 
abertos nossos trabalhos”. A moeda de nosso País, igualmente, apresenta inscrição na qual se lê: 
“Deus seja louvado”.  
Deus, Ser Supremo em todas as religiões, ainda que sob denominação diversas, representa a 
perfeição da Natureza, do Homem e do Universo, dos quais foi Criador.  
Princípio e fim. O Deus infinito inspirou as primeiras e mais antigas normas que a Humanidade 
conheceu: A Tábua dos X Mandamentos.  
Por ser Ele o início da ordem e da razão universais, e garantia dos valores morais da Sociedade é 
que propomos à consideração do insigne relator dessa Comissão, a emenda em apreço.  
Parecer:   
   A emenda propõe uma volta à ideia da origem divina do poder, com a diferença de lhe atribuir o 
exercício ao povo.  
É uma doutrina original. Mas preferimos continuar vendo no próprio povo a origem do poder.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04383 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - acrescentar à redação o seguinte:  
"A República Federativa do Brasil é constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Territórios."  
Inciso IV - suprimir a expressão. "ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;"  
[...] 
Justificativa 
As alterações propostas objetivam a adequação dos Textos a uma melhor técnica.  
Sugerimos a supressão de alguns textos por considerá-los inócuos, ou utópicos, ou utópicos, ou 
infraconstitucionais.  
Parecer:   
   Acolhemos outra redação.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04570 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 1o. e seus Parágrafo único.  
O Art. 1o. e seu parágrafo único passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 1o. O Brasil é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros, irmanados num povo  
independente que visa a construir uma sociedade livre, justa e solidária, segundo sua índole e a  
determinação de sua vontade.  
Parágrafo único. O fundamento da comunhão nacional é a dignidade da pessoa humana, cujos  
direitos fundamentais são intocáveis." 
Justificativa 
Na adequação dos Anteprojetos das Comissões temáticas, o Relator optou pela redação dada na 
Comissão 2. Entendemos que a redação da Comissão 1 é, além de bastante peculiar, 
correspondente aos anseios nacionais, pois define explicitamente a necessidade de construirmos um 
Brasil novo e uma sociedade livre, justa e solidária.  
Parecer:   
   Acolhemos um outra Emenda a esse dispositivo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04571 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV do Art. 2o.  
Suprima-se, no inciso IV do Art. 2o., a expressão "e o estado de defesa". 
Justificativa 
Optamos pela manutenção da redação dada pela Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias 
do homem e da Mulher, que estabelece: “ a dignidade intangível da pessoa humana, assegurada pela 
impossibilidade constitucional de restrição ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais, 
ressalvado o Estado de Sítio”. 
Restrições ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais só deve se dar em casos 
extremos, como o de decretação do Estado de Sítio. 
Parecer:   
   Adotamos emenda supressiva.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04862 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Título I  
No art. 2o., substituir o vocábulo fundamento por bases. 
Justificativa 
O objetivo da emenda é evitar repetição da palavra pensamentos, diante do que consta dos incisos.  
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Parecer:   
   A palavra "bases" não é melhor do que "fundamentos", no contexto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04892 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda de Adequação (Substitutiva)  
Dispositivo Emendado: Título I, Artigos 1o. ao 11.  
Dos Princípios Fundamentais  
Dê-se ao Título I, Arts. 1o. a 11 a seguinte redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa.  
Parágrafo único. Todo poder emana do povo e com ele é exercido, nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
do Distrito Federal.  
Parágrafo único. A soberania do povo, a nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, a representatividade e o pluralismo político são os fundamentos da República.  
[...] 
Justificativa 
Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto: DOS MUNICÍPIOS FUNDAMENTAIS. O 
objetivo da emenda é a adequação e a compatibilização do Texto do Título I, que redigido de maneira 
prolixa e discursiva, conflita com dispositivos de outros tópicos do Anteprojeto, além de não se 
enquadrar com a forma e o conteúdo de como entendemos deva ser disposta matéria Constitucional. 
Por isso, aproveitando o pensamento exposto apresentamos nova redação, que sem alterar o mérito, 
compatibiliza a forma; deixando para a Lei Complementar e ordinária o possível detalhamento. 
Parecer:   
   Embora melhore o texto, nos pontos em que o modifica, a Emenda apresenta defeitos e é 
incompleta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04911 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso IV, Art. 2o.  
Substitua-se in fine, a expressão "ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa" por salvo  
no caso de grave e iminente ameaça à própria constituição. 
Justificativa 
Mesmo em sua atual e infeliz redação, os dispositivos do Anteprojeto que tratam do estado de defesa 
e do estado de sítio não autorizam ressalva aos direitos assegurados no item IV do art. 2°. Aqueles 
instrumentos, inspirados em conceitos autoritários da “ordem pública” e “paz social”, certamente 
podem suspender temporariamente garantias constitucionais, mas não podem revoga-las. Demais, é 
inadmissível que o estado de defesa, que pode vigir em caso de calamidade pública, autorize lesão à 
dignidade da pessoa humana.  
Parecer:   
   Adotamos emenda supressiva.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:04958 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 1o. Parágrafo único  
Suprimir o texto "nos termos desta Constituição". 
Justificativa 
Trata-se, evidentemente, de uma expressão desnecessária, pleonástica e óbvia.  
Parecer:   
   Parece-nos melhor o texto do que a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04959 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 2o.  
O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - ..................................  
A República Federativa do Brasil tem, como fundamentos, a Soberania do povo, a nacionalidade,  
a cidadania, a dignidade intangível da pessoa humana, a representação política e o pluralismo. 
Justificativa 
Para um texto Constitucional, bastam linhas básicas, dispensando-se as adjetivações e explicações.  
Parecer:   
   Embora apresente melhoria, em comparação com o texto do Projeto, a Emenda ainda não é a 
solução.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05075 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO I DO PROJETO DO  
RELATOR  
Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts. 1º a 11, dando-se nova redação ao Título I, como segue:  
Dos Princípios Fundamentais:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa instituída pela vontade do povo como um Estado  
democrático de direito.  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, e tem como fundamentos:  
I - a soberania;  
II - a nacionalidade;  
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III - a cidadania;  
IV - a dignidade da pessoa humana;  
V - o pluralismo político.  
[..] 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado à uma Constituição. 
Parecer:   
   O Substitutivo proposto não contempla toda as matérias, algumas indispensáveis.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05513 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dar ao art. 2o., a seguinte redação:  
"Art. 2o.- A República Federativa do Brasil é constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados e do Distrito  
Federal, e tem como fundamentos:" 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fato de que no art. 69 do projeto lhe é outorgado 
autonomia política, administrativa e financeira.  
Como entidade autônoma, embora sem a denominação de Estado, o Distrito Federal deve, no 
mínimo por boa técnica jurídico-legislativa, ser mencionado como formador da República Federativa.  
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher já havia se 
apercebido deste fato e descrevia, o Brasil como “...uma Federação indissolúvel de Estados-membro 
e Distrito da Capital.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:05637 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do projeto: o item V, do art. 1o. 
Justificativa 
Embora seja louvável e intenção do legislador, mas a forma utilizada fica ambígua, prejudicando a 
clareza como deve ser redigida a Constituição.  
Parecer:   
   Infelizmente o art. 1o. não tem item V. Prejudicada. 
   
   EMENDA:05944 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Título I  
Dos Princípios Fundamentais,  
Dê-se nova redação ao Art. 1o.:  
"Art. 1o. Em nome de Deus, o Brasil é uma  
nação Cristã, baseada na comunhão dos brasileiros  
que, irmanados, visam como povo independente,  
construir uma sociedade livre, justa e solidária,  
segundo sua índole e a determinação de sua  
vontade." 
Justificativa 
Procura-se desta forma, sem desvirtuar a boa redação original do referido artigo 1°, enfatizar o que é 
notório a todos os povos: O Brasil é uma nação cristã: 
Procura-se usar a expressão “em nome de Deus” com a finalidade de demonstrar nossa submissão 
ao criador de todas as coisas.  
Também demonstrando que reconhecemos “que sem ELE, tudo é incompleto”.  
Sua proteção a esta Nação se faz por demais necessária. Se a homens, míseros mortais se faz 
apologia e se presta homenagens, tanto mais razão será ao Grande Arquiteto do UNIVERSO.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:05948 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 1o. do Projeto de Constituição:  
"Art. 1o. O Brasil é uma nação cristã,  
fundada no nome de Deus e baseada na comunhão dos  
brasileiros, irmanados num povo independente que  
visa construir uma sociedade livre, justa e  
solidária, segundo sua índole e a determinação de  
sua vontade." 
Justificativa 
Pretendemos com esta redação, aproveitando expressões do texto original, inserir no mesmo, nova 
forma e enfatizar o que é público e notório de todos os povos: 
O Brasil é uma Nação Cristã! 
Em primeiro lugar ela nasceu aos pés da cruz de Cristo.  
Em segundo temos hoje no Brasil a formidável parcela do 80% de seus habitantes que se identificam 
como cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, etc.  
Usamos a expressão “no nome de Deus” para demonstrar o nosso reconhecimento à SUA grandeza 
que tudo rege e “sem ELE nada podemos fazer”.  
Carecemos da sua proteção e ajuda. 
Grandes homens recebem justas homenagens, apesar de suas finitudes, seus feitos são gravados no 
livro da história das nações; mais razão existe então para o Grande Deus criador de todas as coisas. 
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
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   EMENDA:05953 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O parágrafo único do art. 1o. passa a ter a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - Todo o poder emana do povo  
e em seu nome é exercido." 
Justificativa 
O povo não é exercido com o povo, mas em seu nome, por seus representantes legitimamente 
escolhidos. A fórmula proposta está consagrada no Direito brasileiro. Na história do país, foi único 
texto constitucional aclamado pelo povo, no histórico Comício das Diretas do Rio de Janeiro.  
Os constituintes que acreditam que o poder se deve exercer “como o povo” certamente aceitarão a 
redação proposta nesta emenda mais de um milhão de pessoas a consagraram, na maior 
manifestação cívica do país.  
Parecer:   
   A redação proposta não se coaduna com o resto da proposta do Projeto, que prevê formas de 
participação direta, portanto com o povo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05954 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
é constituída, sob regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados." 
Justificativa 
O texto original enumera, de forma discursiva, os “fundamentos” do país.  
A enumeração dos fundamentos não se justifica. A Constituição não se explica, ela norma. Os 
fundamentos são caracterizados pelos dispositivos articulados que se seguem. Os itens utilizam 
conceitos meramente acadêmicos, que não cabem em normas legais (por exemplo, o de ideologia).  
O item V traz uma aberração jurídica, ao tentar eliminar o princípio milenar da retroatividade “in bonan 
partem” Por outro lado, o quadro que aí e desenhado só seria possível, se a força tivesse invalidado a 
Constituição. Submetemo-nos ao risco do ridículo, estabelecendo no texto constitucional as punições 
para os revolucionários que a tenham rasgado e usurpado o poder.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06067 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 88  

 

Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Artigo 2o. do  
Projeto de Constituição, redigido pela Comissão de  
Sistematização:  
"Art. 2o. - ........................... 
IV - A dignidade da pessoa humana que não  
pode ser profanada, que está acima de qualquer  
exigência de desenvolvimento, de justiça e de  
segurança e que é assegurada pelo pleno exercício  
dos direitos e liberdades fundamentais". 
Justificativa 
É necessário explicitar no Artigo 2°, o conceito de Pessoa Humana, que se distingue da de indivíduo, 
por ser consciente e solidária ao próximo, conforme nos ensina Thomaz de Aquino.  
Parecer:   
   A emenda e sua justificativa não são claras e não movem o suficiente no sentido de modificar o 
texto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06077 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"O Brasil é uma República Federativa,  
instituída pela vontade do povo, como um Estado  
democrático". 
Justificativa 
Declara-se, no enunciado do artigo, pura e simplesmente o regime, o sistema, e a forma de Governo.  
Conserva-se o parágrafo único, que define a origem popular do poder.  
Nada mais do que isso, em nome da síntese, clareza e precisão que se exigem do texto legal.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06115 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
AO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se o artigo 1o. pela redação seguinte:  
Art. 1o. O Brasil é uma nação disposta a  
construir uma sociedade livre, justa e solidária,  
com a participação de todo o povo e a comunhão  
universal da fraternidade entre os homens e a paz  
entre os Estados. 
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Justificativa 
O artigo 1° da Carta Magna, ao mesmo tempo que fixa o compromisso do nosso povo com a 
construção da sociedade que desejamos, não pode considerar o Brasil isolado da comunhão 
universal dos povos. Essa a razão da modificação proposta.  
Em segundo lugar, as expressões “irmanados num povo independente”, ou “segundo sua índole e a 
determinação de sua vontade”, são dispensáveis para os nacionais que sabem o que são e 
igualmente para os estrangeiros que venham a consultar nosso texto constitucional, pois estes 
estarão voltados para os artigos que imponham decisões concretas e aplicáveis e não enunciações 
acadêmicas.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06135 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: o art. 1o. do Projeto.  
"Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa, fundada na comunhão dos brasileiros,  
no governo representativo e, especialmente, no  
Estado Democrático de Direito, com o objetivo de  
construir uma sociedade livre e justa. 
Justificativa 
É indispensável que, como princípio fundamental, se ratifique fundar a República Federal na 
comunhão dos brasileiros, no governo representativo e no Estado Democrático de Direito.  
O Art. 1°, contudo, omitiu o compromisso democrático do Brasil.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06276 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
Constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, fundamenta-se na  
soberania do povo, na nacionalidade, na cidadania,  
na representação, no pluralismo político e na  
dignidade da pessoa humana, assegurada pela  
impossibilidade constitucional de restrições ao  
pleno exercício dos direitos e liberdade  
fundamentais, ressalvados os estados de sítio e de  
defesa". 
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Justificativa 
Procuramos sintetizar em um só, sete dispositivos, sem alterar o conteúdo das afirmações, evitando a 
subdivisão em itens demasiado curtos e, ao mesmo tempo, concluído para uma redação não muito 
analítica, atendendo, principalmente, às veementes críticas que se fazem ao exagero detalhamento 
do texto.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06331 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   Projeto: Art. 1o., Parágrafo único.  
Emenda parcialmente supressiva: Suprime-se a  
segunda parte do parágrafo único do art. 1o. do  
projeto, cuja redação definição definitiva será a  
seguinte:  
" Art. 1o....................................  
Parágrafo único Todo o poder emana do povo e  
com ele é exercido" 
Justificativa 
Dispõe o parágrafo único do art. 1° do projeto que “Todo o poder emana do povo e com ele é 
exercido, nos termos desta Constituição” (grifamos).  
Ora, no mencionado dispositivo a Constituição explicita que titularidade do poder constituinte 
originário é do povo. Se assim o é, a expressão “nos termos desta Constituição” é incabível, limitando 
o exercício do poder constituinte.  
Até a Constituição outorgada anterior foi mais feliz neste particular, não se utilizando dessa 
expressão restritiva. O ideal é suprimi-la do par único do art. 1° do projeto, uma vez que, malgrado a 
sua existência, o povo, sempre, desde que exerça o poder, fá-lo inclusive contra texto expresso da 
Constituição, se entender que esta, por meios revolucionários ou pacíficos, deva substituída por 
outra. A emenda parcialmente supressiva, sem dúvida, se afeiçoa à melhor doutrina sobre a matéria.  
Parecer:   
   A emenda é plenamente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06473 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA - O parágrafo único do art.  
1o. terá a redação seguinte:  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
"Art. 1o. .............................................  
Parágrafo único - Todo o poder emana de Deus  
e com ele será exercido pelo povo, nos termos  
desta Constituição, conforme os princípios de  
Democracia, Justiça, Honradez e Solidariedade  
Humana". 
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Justificativa 
Sendo o povo brasileiro, em sua grande maioria, cristão, diariamente, nos termos prescritos pelos 
Regimentos Internos da Câmara dos Deputados (Art. 97, § 2°) e da própria Assembleia Nacional 
Constituinte, suas Sessões são abertas após a invocação: “Sob a proteção de Deus declaramos 
abertos nossos trabalhos”. A moeda de nosso País, igualmente, apresenta inscrição na qual se lê: 
“Deus seja louvado”.  
Deus, Ser Supremo em todas as religiões, ainda que sob denominação diversas, representa a 
perfeição da Natureza, do Homem e do Universo, dos quais foi Criador.  
Princípio e fim. O Deus infinito inspirou as primeiras e mais antigas normas que a Humanidade 
conheceu: A Tábua dos X Mandamentos.  
Por ser Ele o início da ordem e da razão universais, e garantia dos valores morais da Sociedade é 
que propomos à consideração do insigne relator dessa Comissão, a emenda em apreço.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06527 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. - A Pátria é a comunhão dos  
sentimentos, legados, aspirações e realizações  
que, na base do território nacional, o povo  
brasileiro desenvolve, com o objetivo de,  
promovendo o bem de todos e de cada um, cumprir  
livre, solidária e soberanamente seu destino." 
Justificativa 
A emenda visa atribuir ao texto vestibular da Constituição um sentido cívico.  
Povo e Nação de caráter pluralista, quando aos aspectos étnicos, culturais, ambientais, sociais e 
econômicos, o Brasil há de merecer que sua Constituição contemple uma clara noção de Pátria, 
tantas e tão poderosas são, no mundo atual, as forças capazes de comprometer a sua unidade e a 
sua integridade.  
De outro lado, a Constituição deve considerar sua função didática.  
Esses são os objetivos da emenda.  
Parecer:   
   O autor propõe uma definição de Pátria brasileira que ficaria bem num manual de civismo, mas que 
não tem caráter de norma jurídica. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06614 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao caput do art. 2o., a redação seguinte:  
"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
é constituída, sob regime representativo, pela  
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união dos Estados, dos Municípios, do Distrito  
Federal e dos Territórios." 
Justificativa 
A inclusão do Distrito Federal e dos Territórios no texto tem a seu favor a tradição. A inclusão dos 
Municípios está em consonância com o sentimento generalizado de fortalecer essas células do 
desenvolvimento nacional, possibilitando-lhes a auto-organização.  
Parecer:   
   Embora tendo plena consciência da importância dos Municípios, do Distrito Federal e dos 
Territórios, entendemos que o Brasil é uma Federação de Estados e não de outras divisões  
político-administrativas, daí o porquê aceitamos a redação consonante com essa ideia nossa. 
Portanto: pela rejeição. 
   
   EMENDA:06642 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   No Art. 2o.:  
No inciso IV, suprimir a passagem em que  
consta: "assegurada pela impossibilidade  
constitucional de restrições ao pleno exercício  
dos direitos e liberdades fundamentais, ressalvado  
o Estado de Sítio e o Estado de Defesa", ficando então:  
IV - a dignidade da pessoa humana. 
Justificativa 
Trata-se de simplesmente incluir a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 
República, sem as considerações adicionais, as quais, com a redação dada, dão margem a várias 
leituras, incluindo a de que sob o Estado de Sítio ou o Estado de Defesa a dignidade humana poderia 
ser sacrificada, o que seria um absurdo.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06652 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Substitui o Art. 1o. pelo seguinte:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
Democrática, baseada na soberania popular, no  
respeito e na garantia dos direitos e liberdades  
fundamentais e no pluralismo de expressão e  
organização política. A soberania popular se  
exerce pelo sufrágio político e a participação do  
povo nas funções públicas. 
Justificativa 
Em primeiro lugar, ao propor que o país se denomine República Federativa Democrática do Brasil, 
esta emenda destaca, no próprio nome a importância das liberdades políticas e das conquistas 
democráticas para o avanço da sociedade em um sentido favorável à sua transformação. Em 
segundo lugar, o artigo ora proposto sistematiza os requisitos políticos básicos para que o termo 
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“Democrática” tenha efetividade, dentro dos limites dados pelo atual estágio histórico da sociedade 
brasileira. 
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06653 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso VI do Art. 2o., que  
fica então:  
VI - o pluralismo político como garantia da  
liberdade de assunção de ideologias e formação de  
partidos. 
Justificativa 
Trata-se retirar o termo “plena”, na expressão “plena liberdade e de suprimir a passagem onde 
consta: “exceção feita aos ideários que, negando os fundamentos constitucionais da Nação, 
procuram legitimar minorias no exercício dos poderes do Estado”, pois tal passagem é genérica, 
imprecisa, vaga e indefinida, dando margem a várias interpretações podendo inclusive ser invocada 
para dar cobertura legal a práticas antidemocráticas.  
Parecer:   
   A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo significado contido na objeção que 
encerra. 
   
   EMENDA:06682 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O artigo 1o. passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 1o. O Brasil é uma nação fundada na  
independência e comunhão do seu povo, que visa  
construir e preservar uma sociedade justa, segundo  
a sua índole e a determinação de sua vontade." 
Justificativa 
A nova redação proposta ao artigo 1° do Projeto objetiva, a par de sintetizar o texto, dele escoimar 
impropriedades evidentes. Não nos parece correto, por exemplo, pela identidade de significado, 
manter em orações próximas as expressões “comunhão dos brasileiros” e “irmanados num povo”.  
Acrescenta-se a “construir” a palavra “preservar”, pois não basta edificar a sociedade com que 
sonhamos; é necessário que o amor empregado no esforço da sua construção não termine com o 
que parece ser o final da obra, mas que frutifique permanentemente no sentido despreservá-la de 
eventual ação destrutiva.  
Atende-se para o fato de que “livre”, justa e solidária” é expressão constante do inciso I do artigo 5°.  
Parecer:   
   A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo significado contido na objeção que 
encerra. 
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EMENDA:07016 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Título I, Artigo 1o. a  
11 que passarão a ter a seguinte redação:  
Dos Princípios Fundamentais:  
Art. - O Brasil é uma República Federativa.  
§ único - Todo poder emana do povo é com ele  
é exercido, nos termos desta Constituição.  
Art. - A República Federativa do Brasil é  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
do Distrito Federal.  
§ único - A soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, a representatividade e o pluralismo  
político são os fundamentos da República.  
Art. - O Estado garante a soberania do povo.  
§ ... - O Legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os poderes do Estado.  
Art. - O Estado, nos limites da Lei, exercerá  
soberania política e econômica sobre os recursos  
naturais do seu Território e sobre os bens criados  
pelo seu povo.  
Art. - O Estado brasileiro têm como objetivos  
fundamentais a liberdade, a igualdade, a livre  
iniciativa e a soberania nacionais.  
§ único - Será assegurado ao povo a  
participação organizada na formação das decisões  
nacionais.  
Art. - O Brasil manterá tratados e  
compromisso com os Estados soberanos e com  
organismos internacionais.  
Art. - As relações internacionais do Brasil  
são regidas por esta Constituição e pela Lei.  
§ 1o. - São princípios básicos e  
independência nacional; os direitos humanos; a  
soberania; a solução pacífica dos conflitos; o  
direito à emancipação e ao progresso.  
§ 2o. - Preconiza-se a codificação do Direito  
e o estabelecimento de um sistema de segurança  
capazes de criar uma ordem internacional que  
assegure a paz e a justiça na relação entre os povos;  
Art. - Os tratados e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso  
Nacional. 
Justificativa 
Os artigos 1° até 11, do Título I, estão redigidos de forma prolixa, discursiva, incoerente com o que 
entendemos deva ser disposta matéria Constitucional. Por isso, aproveitando o pensamento exposto, 
apresentamos nova redação, deixando para a Lei Complementar e Ordinário o possível 
detalhamento.  
Parecer:   
   As emendas que acatamos, sistematizadas dão um texto ainda menor e, sem presunção, mais 
"objetivo". Pela rejeição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 95  

 

   
   EMENDA:07072 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivos Emendados: Artigos 1o. e 2o. do  
Projeto de Constituição, com parágrafo e incisos.  
Substitua-se os artigos 1o. e 2o. por um  
outro artigo, assim redigido:  
Artigo 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa, constituída, sob o regime  
representativo, pela União indissolúvel dos  
Estados, tendo a comunhão dos brasileiros como o  
fundamento básico da Nação cujo povo é livre para  
consolidar e manter uma sociedade capaz, justa e  
equânime, respeitadas a soberania do próprio povo,  
a nacionalidade, a cidadania, a dignidade pessoal  
individualizada, o pluralismo político e a  
independência do País.  
Parágrafo único - Todo o poder emana de Deus  
e em Seu Nome, para o bem e proteção do povo, será  
exercido. 
Justificativa 
O texto oferecido é uma síntese de tudo o que está contida nas proposições substituídas. A 
Constituição é da República Federativa do Brasil, que merece ser citada no primeiro artigo da Carta 
Magna. O substitutivo “Brasil” é designativo, ou singularmente o povo. Por isto, dizer-se que o Brasil é 
uma Nação pode figurar como uma impropriedade, que se corrige ao se aperceber que a Nação 
habita, na forma de povo, o espeço chamado Brasil.  
Assim entendendo, deve prevalecer o texto que oferece, com o Parágrafo Único que bem situa a 
fonte emanadora do Poder, que está em Deus, a quem devemos o senhorio de tudo sobre todos, par 
ao bem do povo. Deve a autoridade usar do Poder que emana de Deus para exerce-lo em favor do 
povo, para o bem e a proteção do povo.  
Atribuir-se ao povo a fonte, a emanação do poder, é divinizar o povo e fazê-lo estar cima de suas 
próprias limitações.  
É a justificação.  
Parecer:   
   Achamos de toda conveniência ser necessário afastar Deus da responsabilidade pelos negócios 
dos homens, negócios muitas vezes até sujos. Imagine-se o Presidente da República dirigindo-se ao 
povo em rede nacional de televisão asseverando que o aumento de impostos que determinou está 
fundamentado em poder que emana de Deus e em nome de Deus ele o está exercendo. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:07179 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 1o.  
Dê-se ao art. a seguinte redação:  
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Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
e Parlamentar, fundada no estado democrático de  
direito e no governo representativo, para a  
garantia e a promoção da pessoa e da sociedade em  
convivência pacífica com todos os povos.  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo  
e é exercido pelos representantes do povo ou por  
este, diretamente, nos termos desta Constituição. 
Justificativa 
A redação ora proposta se inspira nos artigos 1° e 2° do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, com 
alguns acréscimos que nos permitimos sugerir. Incluímos o adjetivo Parlamentar, a achamos que 
além de “promoção da pessoa”, deve ser explicitada a da sociedade.  
Doutra parte o art. 1° ora emendado em seu parágrafo único, diz, que “todo o poder emana do povo e 
com ele é e exercido” quando na realidade se o poder “emana do povo” e se a “soberania é do povo” 
(arts. 1°, 2°, I, e 3°) o poder é exercido pelo povo direta ou indiretamente e nunca, d v., “com o povo”.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:07241 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 1o.  
Art. 1o. O Brasil é uma nação fundada no  
Estado Democrático de Direito, que visa a garantia  
e a promoção da pessoa e a construção de uma  
sociedade livre, justa, soberana e solidária,  
segundo sua índole e determinação. 
Justificativa 
O sentido abstrato das palavras e o emprego delas em dadas situações tem gerado dúbias 
interpretações, por vozes impróprias, não só por equívocos que redundam em prejuízo, mas também 
alguns conflitos que seriam facilmente evitados não fora a imprópria formulação do enunciado.  
Portanto, observado maior clareza propomos a presente emenda, mais enxuta e menos propensa a 
induzir equívocos.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:07289 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   -----Substitui o Parágrafo único do Art. 1o., por:  
Parágrafo único. Todo poder deve ser  
expressão do povo, e será exercido por delegação e  
participação popular direta. Sua organização tem  
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por fim a eliminação das desigualdades sociais, e  
assegurar a todos uma vida digna, livre e feliz. 
Justificativa 
A redação do Parágrafo único original, cuja substituição é aqui proposta, ao estabelecer que “todo o 
poder emana do povo e com ele é exercido” expressa uma concepção na qual o poder seria algo 
outorgado, delegado pelo povo, exercido com ele, mas externo e acima do próprio povo. A visão 
avançada de democracia deve buscar que o poder seja expressão do povo, por meio da 
representação democrática ou da participação popular direta, de tal maneira que a população se 
constitua no grande sujeito político dos assuntos públicos, e não simples objeto de um poder que se 
pretende apenas bem exercido por uma elite especial, situada fora e por sobre o povo.  
Parecer:   
   Embora pudéssemos ter concordado com o primeiro período do parágrafo, o segundo apresenta 
uma manifestação de boas intenções que a nosso ver não cabe, como norma jurídica. De resto, se o 
poder for expressão do povo é de se supor que a segunda parte seja decorrência das políticas 
comandadas pelo povo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Art. 2o. - no caput, incluir o termo  
"Democrática" na denominação do país, que fica  
sendo então 'República Federativa Democrática do  
Brasil". 
Justificativa 
Trata-se de valorizar na própria denominação do país as liberdades políticas e os direitos 
democráticos como essenciais ao avanço da sociedade.  
Parecer:   
   Nem pelo fato de se chamar democrática a República Democrática da Alemanha é mais 
democrática que a República Federal da Alemanha. "A bon entendeur, demi-mot". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07314 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "exceção feita aos  
ideários que, negando os fundamentos  
constitucionais da Nação procuram legitimar  
minorias nos poderes do Estado", contida no Inciso  
VI do Artigo 2o. do Projeto de Constituição do  
Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Ainda que haja algum ideário a que se refere o autor do dispositivo, um regime verdadeiramente 
democrático permite a sua existência.  
A assunção e a legitimação de minorias no poder é impossível pelo que reza o Projeto de 
Constituição, pois isso se fará através de eleições com os votos da maioria.  
Parecer:   
   Como fizemos opção por redação sintética para o art. 2o., a sugestão, ou melhor, a emenda do 
nobre Constituinte Agripino de Oliveira Lima, muito racional, não pode ser aceita, infelizmente. Pela 
rejeição. 
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   EMENDA:07541 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o item V, do art. 2o.  
remunerando-se os demais. 
Justificativa 
Embora seja louvável a intenção do legislador, mas a forma utilizada fica ambígua, prejudicando a 
clareza como deve ser redigida e Constituição.  
Parecer:   
   Concordamos com a supressão, plenamente justificada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08059 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 2o, o inciso VII, com a  
seguinte redação:  
VII) O trabalho, que deverá ser prestado com  
empenho e dedicação, em benefício da coletividade. 
Justificativa 
O trabalho é a força geradora fundamental da economia nacional, sem o que, todo o sistema da 
República Federativa do Brasil claudicará, por ser ele um de seus pressupostos básicos. Os países 
desenvolvidos chegaram a seu estágio de grandeza, graças ao empenho e absoluta dedicação ao 
trabalho de seus filhos.  
Parecer:   
   O princípio que se quer estabelecer é daqueles que poderiam ser inseridos, se não o são, nas 
constituições de países comunistas ou de ordens religiosas que fazem voto de pobreza.  
Contraria os próprios postulados dos liberais. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08567 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamento: 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 99  

 

Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-mater da federação brasileira. Todavia, o projeto carece de 
maior objetividade ao consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra.  
Parecer:   
   Entendemos que o Brasil é uma Federação de Estados, e dessa forma os Municípios não 
pertencem à Federação. Na indústria, no comércio, no futebol entende-se bem esse aspecto.  
Se uma federação é de times, os departamentos (esportivos, ou técnicos) desses times, não são 
membros de federação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08814 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   A redação do Art. 1o. do Projeto de  
Constituição, passa a ser a seguinte:  
Art. 1o. - O Brasil é uma Nação fundada na  
comunhão dos brasileiros irmanados num povo  
independente que visa construir uma sociedade  
democrática livre, justa e solidária, segundo sua  
índole e a permanente determinação de sua vontade. 
Justificativa 
A história nos demonstra que a Democracia é o sistema de Governo mais conveniente que busca o 
bem-estar de seus componentes e que tem como mister a liberdade, a justiça, a solidariedade. Nada 
mais correto portanto que, no artigo da Constituição, demonstrar-se explicitamente aquilo que o povo 
almeja, ou seja, a construção de uma sociedade democrática. Como o povo é quem determina os 
destinos do País é conveniente dar-se ênfase a esta vontade acrescentando o vocábulo permanente 
ao texto original, explicitando assim, que o ideal do nosso povo é uma constante bastando-se a si 
própria, jamais sendo submetida a outro poder, força ou situação, vontade este sempre soberana. 
Parecer:   
   Na verdade o Brasil é um país multinacional: não esqueçamos as nações indígenas. Supomos que 
esse argumento é suficiente para rejeitar a emenda, embora nos discursos seja aceitável o falar-se 
de uma única nação. 
   
   EMENDA:08832 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   O "caput" do art. 2o. do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação.  
Art. 2o. A República do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, tendo como fundamentos: 
Justificativa 
O Distrito Federal e os Territórios fazem parte do território Nacional, assim sendo, é necessário que 
explicitamente sejam mencionados.  
Parecer:   
   Adotamos a concepção de que o Brasil é uma Federação de Estados (retomando o fio originado em 
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1891). Distrito Federal e Territórios são entes políticos jurídicos de outra natureza, melhor dito, de 
natureza diferente da dos Estados-membros. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09656 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O artigo 2o. do Projeto fica acrescido do  
seguinte inciso:  
"VII - a inviolabilidade desta Constituição." 
Justificativa 
Trata-se de fundamento equivocadamente expresso no artigo 9° do Projeto.  
A Emenda pretende devolvê-lo ao lugar apropriado, considerando-se a imprescindibilidade de que 
conste na nova Constituição.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09717 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O inciso IV do artigo 2o. passa a vigorar com  
a seguinte redação:  
"IV - a dignidade da pessoa humana,  
assegurada também pela impossibilidade  
constitucional de restrições ao pleno exercício  
dos direitos e liberdades fundamentais, ressalvado  
o estado de sítio e o estado de defesa;" 
Justificativa 
Impõe-se o adendo sugerido pela Emenda. “A dignidade da pessoa humana”, significando a 
intocabilidade do cidadão, é conquista assegurada em outros dispositivos da Constituição, além de 
não padecer de “restrições ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais” – conforme 
previsto no inciso.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09718 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso V do artigo 2o. do Projeto a  
seguinte redação:  
"V - a representatividade, como condição sem  
a qual governar e legislar configuram sedição e  
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usurpação de poder, crimes insuscetíveis de  
anistia, de prescrição e retroatividade de lei  
mais benéfica;" 
Justificativa 
A Substituição intentada pela Emenda é de evidente precedência. A representatividade, e não a 
“representação”, é que constitui condição para que alguém venha assumir cargos do Executivo e do 
Legislativo.  
Por isso é que configura incorreção a referência “a representação do deputado federal não prevalece 
apenas quando está revestido da representação da Câmara”. Ou seja: o parlamentar detém a 
representatividade daqueles que o elegeram, enquanto a Câmara é a representação do povo no 
Legislativo.  
Conforme adverte Aurélio Buarque de Holanda, representação é “o conjunto de representantes”, 
enquanto representatividade é “Qualidade ou condição” de representativo, e, este, por sua vez, é 
“constituído por pessoas que representam algo”.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09772 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 2o, o inciso VII, com a  
seguinte redação:  
- VII) O trabalho, que deverá ser prestado com  
empenho e dedicação, em benefício da coletividade. 
Justificativa 
O trabalho é a força geradora fundamental da economia nacional, sem o que, todo o sistema da 
República Federativa do Brasil claudicará, por ser ele um de seus pressupostos básicos. Os países 
desenvolvidos chegaram a seu estágio, de grandeza, graças ao empenho e absoluta dedicação ao 
trabalho de seus filhos.  
Parecer:   
   O princípio que se quer estabelecer é daqueles que poderiam ser inseridos, se não o são, nas 
constituições de países comunistas ou de ordens religiosas que fazem voto de pobreza.  
Contraria os próprios postulados dos liberais. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2o. do Projeto de  
Constituição  
Acrescente-se ao Art. 2o.:  
"Art. 2o. ..................................  
..................................................  
VII - a livre empresa, fundada na liberdade  
de mercado, vedada a intervenção do Estado em  
setores onde a iniciativa privada dispõe de  
condições plenas de atuar". 
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Justificativa 
A partir da crise de 1929, a exemplo do que ocorreu em vários outros países capitalistas, o Brasil 
inaugura em sua história a presença preponderante do Estado na economia. Substitui-se o modelo 
tipicamente agrário e exportador por uma economia mais industrializada e que acompanhava as 
tendências econômicas e sociais do mundo. Com o tempo, o Estado brasileiro passou a exercer 
praticamente o centro decisório de toda a economia, indiferente às feições ideológicas dos governos 
que se sucederam. Ao final de 1980 estavam sob a administração estatal cerca de 560 empresas. 
Gerou-se, em consequência, grave hipertrofia com o poder público intromissor produzindo lesões ao 
livre desempenho da atividade privada em áreas nas quais passou também a competir. Mas, embora 
levando enormes vantagens, já que sobre ele não passa a carga tributária, hoje intolerável, o Estado 
econômico perdeu-se na incompetência e na ineficiência, esse último resultado da feição política do 
indesejado parceiro econômico.  
Estão aí, nos próprios dados oficiais, os números estarrecedores do déficit das empresas estatais, 
dominadas pela incúria administrativa, pelo desperdício e pelo clientelismo. O brutal prejuízo é atirado 
sobre os ombros do contribuinte brasileiro, notadamente sobre as classes trabalhadoras que são, em 
última análise, as que arcam com o ônus final já que as empresas se vier compelidas a repassar os 
custos em seus preços.  
Quando a nova Constituição vai consagrar os princípios fundamentais da nação brasileira, nada mais 
oportuno do que inserir-se preceito que assegure a mais ampla liberdade à iniciativa privada no 
campo econômico, preservando ao Estado ação meramente supletiva nos casos em que aquela não 
se disponha a atuar e, igualmente, nas áreas de reconhecida estratégia para assegurar a soberania e 
segurança nacionais.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10134 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2o.  
Dê-se ao Artigo 2o. do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
tem como base o Município, e é constituída, sob  
regime representativo, pela união indissolúvel dos  
Estados, tendo como fundamento: 
Justificativa 
Não se explica a omissão do Município, célula básica da Nação, da definição constitucional da 
Federação.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10234 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSTO EMENDADO: ARTIGO 2, CAPUT  
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Dê-se ao "caput" do artigo 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
é Constituída sob regime representativo, pela  
União indissolúvel dos Estados, Municípios,  
Distrito Federal e Territórios, tendo como  
fundamentos:" 
Justificativa 
A redação do “caput” do artigo 2° do Projeto de Constituição só contempla a “União indissolúvel dos 
Estados...”, sendo, pois, claramente omissa, posto que não menciona os demais entes da 
organização político-administrativa do Brasil.  
Por oportuno, vale lembrar que o artigo 49 do Projeto de Constituição dispõe que: 
“Art. 49 – A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos eles autônomos em sua respectiva esfera 
de competência”.  
Portanto, a redação proposta tem como objetivo conferir ao “caput” do artigo 2° uma técnica jurídica 
mais apurada, de maneira a torna-lo compatível com o artigo 49 do Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10305 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § Único do Art. 1o. do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 1o. - .......................... 
Parágrafo Único - Todo poder emana do povo e  
em seu nome e proveito será exercido. 
Justificativa 
Ao propomos a alteração na redação do parágrafo único do Art. 1° do Projeto de Constituição, 
estamos definindo o uso do poder e em proveito de quem ele deve ser exercido. Este dispositivo, que 
foi lançado em uma constituição, pela primeira vez, na Bélgica, em 1831, e incorporada do nosso 
direito Constitucional em 1934, tem por finalidade definir a origem popular do poder, e a necessária 
precisão sobre a finalidade do seu exercício.  
Parecer:   
   O estabelecido, que "o poder emana do povo e com ele é exercido", não é só uma manifestação de 
bons propósitos; é também coerente com as formas de participação popular que vêm estampadas no 
texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10327 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 1o., a  
seguinte redação:  
"Art. 1o. - ............................ 
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo  
e em seu nome será exercido". 
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Justificativa 
O ilustre Constituinte José Richa, pretendeu modificar dispositivo ora em vigor. Sua redação 
apresenta um verdadeiro avanço em termos de democracia, porque estabelece que “Todo o poder 
emana do povo e com ele é exercido, nos termos desta Constituição”. Justificando o seu intento, o 
nobre Relator argumenta, entre outras coisas, que “... o poder, além de emanar do Povo, isto é, além 
de ter sua origem através de eleições periódicas, livres, diretas, em todos os níveis e pelo sufrágio 
secreto e universal, deve ser efetivamente exercido com o povo através de uma democracia 
participativa e não apenas representativa”.  
Em que pese o louvável propósito do ilustre Relator, dele divergimos, entretanto, e, assim, 
defendemos a redação ora proposta, porque a chamada “democracia participativa” é inexequível em 
nosso País. Além do mais, sendo o Brasil uma República Federativa sob o regime representativo, não 
se compreende a colocação proposta, uma vez que o povo é representado em todos os níveis da 
administração pública.  
Parecer:   
   O estabelecido, que "o poder emana do povo e com ele é exercido", não é só uma manifestação de 
bons propósitos; é também coerente com as formas de participação popular que vêm estampadas no 
texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10440 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O inciso VI do artigo 2o. do Projeto passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
"VI - o pluralismo político como garantia da  
plena liberdade das ideologias e de formação de  
partidos, exceção feita aos ideários que, negando  
os fundamentos constitucionais da Nação, procuram  
legitimar minorias no exercício dos poderes do Estado". 
Justificativa 
A proposição visa a dar maior clareza ao dispositivo emendado, porquanto elimina, sem prejuízo dos 
objetivos da norma, qualquer possibilidade que se venha a confundir “assunção de ideologias”, com o 
sentido de assumir e com o sentido de elevar.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10814 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV do Art. 2o.  
Suprima-se, no Inciso IV do art. 2o, a  
expressão "e o estado de defesa". 
Justificativa 
Consideramos que restrições ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais só devem se 
dar em casos extremos, como no de decretação do Estado de Sítio. Já na Comissão de Soberania e 
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher essa expressão, havia sido suprimida, que era, a 
nosso ver, a comissão competente para deliberar sobre a questão.  
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Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11015 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Os Artigos 1o. e 2o. passam a ter esta redação:  
Art. 1o. - O Brasil é uma nação constituída  
pela união e independência do povo brasileiro e  
tem por objetivo permanente a construção de uma  
sociedade politicamente livre e sócio-  
economicamente justa.  
Parágrafo único: Todo poder emana do povo, e  
com e para ele será exercido.  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é  
constituída, por regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados e tem como fundamentos:  
I - A Soberania do Povo  
II - A Nacionalidade  
III - A Cidadania  
IV - O Pluralismo Político. 
Justificativa 
O Artigo inicial do texto constitucional tem de revelar objetividade e clareza literária.  
Esta parte introdutória deve definir a forma de Estado, a Forma de governo, o sistema de 
representação e o objetivo permanente da Nação, em termos políticos, econômicos e Sociais.  
Nesta linha de raciocínio sugerimos a modificação redacional do Caput do Art. 1°, bem assim dos 
incisos IV, V e VI do Art. 2° que por já estarem contidos no Art. 1° mantém-se apenas, e de modo 
sintético o conteúdo do inciso V do projeto.  
Parecer:   
   A Emenda visa dar uma nova redação aos artigos 1o. e 2o. do Projeto de Constituição.  
É nosso parecer que ela não aperfeiçoa nem a linguagem nem o espírito dos dispositivos 
emendados. 
   
   EMENDA:11026 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se às matérias conexas reguladas no Título  
I - Princípios Fundamentais - a seguinte redação:  
CAPÍTULO I  
SOBERANIA  
Art. 1o. - A Nação Brasileira, livre e  
soberana, é uma República Federativa, democrática,  
social e pluralista, sob regime representativo.  
Art. 2o. - A soberania nacional pertence ao  
povo, que a exerce por intermédio dos seus  
legítimos representantes, segundo o disposto nesta  
Constituição.  
PARÁGRAFO ÚNICO - A legitimidade da  
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representação política é assegurada:  
a) pela irrestrita liberdade de organização  
de Partido que não programe ou propaguem a  
extinção ou subversão da ordem democrática;  
b) pelas eleições livres dos candidatos  
partidários, mediante sufrágio universal e voto  
direto e secreto.  
Art. 3o. - A dominação política autoritária,  
a tortura, o terrorismo, a destruição ou poluição  
do meio ambiente, a discriminação sob qualquer  
forma (art. 11) e a competição armamentista são  
repudiadas pela soberania nacional.  
CAPÍTULO II  
FEDERAÇÃO  
Art. 4o. - A Federação é integrada pelo  
Distrito Federal e Territórios da União, pelos  
Estados Federados e pelas Regiões que os incluem.  
PARÁGRAFO ÚNICO - A criação, extinção,  
subdivisão ou desmembramento de Unidade Federada  
depende da concordância das unidades interessadas.  
Art. 5o. - A cidade de Brasília, no Distrito  
Federal, é a capital da União e a sede dos poderes  
federais.  
[...] 
Justificativa 
A emenda condensa o disposto no Título I do Projeto de Constituição, embora aumente de onze (11) 
para quatorze (14) o número dos artigos. É que as disposições substituídas são bastante subdivididas 
em itens e parágrafos, tornando o texto mais extenso sem melhor subsistência.  
O objetivo maior foi o de somente consubstanciar no Título as características fundamentais da 
Soberania Representativa, dos Sistema Federativo, da Nacionalidade, da Cidadania e das Relações 
Internacionais.  
As matérias aproveitadas são correlatas, como princípios básicos, e algumas delas não condensadas 
poderão ser sucintamente acolhidas em outros Títulos.  
Parecer:   
   A Emenda visa dar às matérias conexas reguladas no Título I do Projeto de Constituição uma 
redação-diferente, em 14 artigos, que versam a soberania, a Federação, a nacionalidade, a cidadania 
e as relações internacionais. Embora se trate de trabalho de síntese e condensação, elaborado com 
boa técnica legislativa, não o julgamos totalmente isento de reparos. 
   
   EMENDA:11653 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 2o. - Caput e  
Itens IV e VI.  
O Art. 2o. - caput e os itens IV e VI do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização passam ter a seguinte redação:  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados e Territórios e tem como  
fundamentos:  
I - ........................................  
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II - ........................................  
III - ......................................  
IV - a dignidade da pessoa humana, assegurada  
pela impossibilidade constitucional de restrições  
ao pleno exercício dos direitos e liberdades  
fundamentais, ressalvadas as situações decorrentes  
do estado de defesa e do estado de sítio;  
V - ........................................  
VI - O pluralismo político, como garantia da  
plena liberdade doutrinária e formação de  
partidos, exceção feita aos ideários, que, negando  
os fundamentos constitucionais da Nação da Nação,  
procuram legitimar minorias no exercício dos  
poderes do Estado. 
Justificativa 
A inclusão dos Territórios no texto do caput justifica-se, pois, de qualquer forma, eles integram a 
Federação.  
No caso do item IV, a redação apresentada nos parece mais adequada.  
A modificação proposta no item VI visa substituir a expressão “plena liberdade de assunção de 
ideologias” por plena liberdade doutrinária”, que também nos parece mais adequada.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11679 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 1o. - Título I.  
O artigo 1o. do projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma nação fundada na  
comunhão dos brasileiros, irmanados num povo  
independente, empenhado em construir uma sociedade  
livre, justa e solidária, segundo sua índole e a  
determinação de sua vontade. 
Justificativa 
A emenda pretende a substituição da expressão “que visa construir”, por “empenhado em construir”, 
no nosso entender mais adequada.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:12265 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
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Texto:   
   Título I:  
Dê-se aos 4 (quatro) primeiros artigos do  
Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Art. 1o. - Todo poder emana do povo e em seu  
nome, proveito e com sua participação deve ser  
exercido. A organização de poderes tem por fim  
assegurar, a todos, condições de vida digna e feliz.  
Art. 2o. - A soberania popular se exerce pelo  
sufrágio político e a participação de povo nas  
funções públicas, com a garantia dos direitos e  
liberdades fundamentais.  
Art. 3o. - O território e os bens nacionais  
são inalienáveis.  
Art. 4o. - O Estado brasileiro submete-se  
unicamente, à jurisdição de seus próprios juízes e  
tribunais, e à arbitragem e jurisdição de  
autoridades internacionais reconhecidas pelos  
direitos da gente. 
Justificativa 
Os objetivos dos artigos acima alinhados são avançar no rumo de uma definição clara da democracia 
e numa conceituação precisa da soberania nacional.  
Parecer:   
   Tendo optado, conforme massa de emendas neste sentido, por orientação mais consentânea com a 
manutenção do texto do Projeto, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:12453 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 2o. - Leia-se:  
A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela União  
indissolúvel dos Estados, e tem fundamentos, na  
soberania do povo, na nacionalidade, na cidadania,  
na dignidade da pessoa humana e no pluralismo político. 
Justificação 
O item V deste artigo deve ser suprimido, pela simples razão de que no caput do artigo já expressa, 
sob regime representativo. 
Nos itens IV e VI delonga-se o caráter explicativo do pluralismo político e da dignidade da pessoa 
humana. 
Postulados constitucionais não se justificam, contem, intrínsecos, cargas determinativas. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro de necessidade de enxugar-se o texto, sendo forma concisa de 
expressar o que expressa o Projeto no seu art. 2o., que já passou pelo crivo de várias etapas. Pela 
sua provação, salvo pequenas alterações de redação, que sugeriremos em tempo hábil. 
   
   EMENDA:12454 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 109  

 

Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 1o.  
Parágrafo Único. Onde se lê, "Todo o poder  
emana do povo e com ele é exercido, nos termos  
desta Constituição." 
Leia-se:  
Todo o poder emana do povo e com ele é exercido." 
Justificativa 
Esta emenda tem caráter supressivo, e visa, destarte, aperfeiçoar a redação do parágrafo, evitando-
se a desnecessária expressão “nos termos desta Constituição”.  
Todo o que está contido nesta Constituição, e não poderia ser de outra forma, exerce-se nos “seus 
termos”.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e está bem fundamentada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:12584 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEVY DIAS (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo único, do artigo 1o., do  
Projeto de Constituição, a seguinte forma:  
"Todo poder emana do povo e só em seu nome e  
em seu benefício será exercido." 
Justificativa 
O artigo “o” é desnecessário e muda bastante o sentido da expressão. Se a referência é ao poder, 
como entidade, seria “O poder emana do povo”. Como, ao que parece, pretende-se afirmar que 
“qualquer tipo de poder emana do povo”, a forma correta seria sem o artigo, como acima está. A 
segunda alteração é a formula “só em seu nome”, para dizer que qualquer poder que se exprima em 
nome de alguém que não seja o povo será ilegítimo. Assim se extirpa, pelo menos institucionalmente, 
o autoritarismo é o poder espúrio, que deriva do golpe. Finalmente, suprima-se a infeliz locução “com 
ele”, porque o povo se presenta no poder por representantes. Quando estes não mais atenderam aos 
termos do mandante, o povo, os trocará. Tudo o mais, e, especialmente, a falácia de “governar com o 
povo”, como se o governante fosse um igual, um semelhante, que se ombrearia com o próprio 
cidadão ao exercício do poder, é demagogia.  
Por derradeiro, propõe-se o final em “seu benefício será exercido”, para que se possam desfazer 
todos os efeitos do poder exercido em prejuízo do povo, como as recentes negociações com os 
banqueiros internacionais.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:12622 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Dê-se ao Art. 2o., do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa Democrática  
do Brasil é constituída, sob regime  
representativo, pela união indissolúvel dos  
Estados, e tem como fundamentos: 
Justificativa 
Propomos a inclusão da palavra “Democrática” no Artigo 2° do Projeto de Constituição, de forma a 
assegurar dentro dos princípios fundamentais, o termo da Constituição que estamos escrevendo, e 
que precisamos tornar realidade. Uma República Democrática.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12660 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao artigo 1o., parágrafo único  
Dê-se ao parágrafo único do art. 1o. a seguinte redação:  
"Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido." 
Justificativa 
O dispositivo em enfoque constitui inadmissível retrocesso em termos de democracia.  
Com efeito, já são decorridos mais de dois mil anos que se praticava a democracia direta em Roma, 
durante os primeiros reinados, e na Grécia clássica, com participação do povo nas grandes decisões 
e nas elaborações de leis.  
O desenvolvimento dos povos determinou, por necessidade imperiosa, a criação do sistema de 
representação popular, atualmente adotado em quase todos os países do mundo.  
Deste modo, não é admissível que a nova constituição brasileira, que se pretende esteja 
encampando o que há de mais moderno e melhor para o povo, venha a consagrar a democracia 
direta.  
Ou bem o povo exerce o poder diretamente, como nos tempos de outorga, ou bem indiretamente, 
através de representação.  
Essa expressão “com o povo” está presente em várias passagens do texto constitucional, onde a 
classe política parece abrir mão do princípio da representatividade, para dividi-lo com entidades sem 
autenticidade derivada do voto popular e controlada pela Justiça Eleitoral.  
Seguindo esse mesmo raciocínio, devem ser alterados os seguintes dispositivos: 
1) Art. 2°, item 5, 
2) Art. 6°, item 2°, 
3) Art. 12, item 3°, letra b, 
4) Art. 25, item 4°,  
5) Art. 17, item 7, letra b,  
6) Art. 345, item 4°, 
7) Art. 17, item IX, letra c.  
Em alguns desses dispositivos sustenta-se um direito absoluto de livre ação corregedora a 
organizações da sociedade despidas das necessárias cautelas no interesse social.  
Em certos casos, terão mais força que o Ministério Público e os tribunais, pois, estes têm limitações, 
enquanto aqueles não. 
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
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   EMENDA:12901 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Art. 2o.  
Acrescente-se um inciso:  
- o respeito aos valores naturais, único  
limite à liberdade individual. 
Justificativa 
Trata-se de ponto programático do Partido Liberal.  
A consciência dos valores éticos insere o indivíduo em sua sociedade natural, histórica e humana 
permitindo-lhe a plena realização das potencialidades.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13012 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado - Artigo 2o.  
- Redija-se o artigo 2o.:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
constitui-se pela união indissolúvel dos Estados,  
tendo, como fundamentos, a soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, o pluralismo político e a representação popular. 
Justificativa 
Não há para que explicitar em longas fórmulas literárias, princípios gerais universalmente conhecidos 
e respeitados.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o. de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:13014 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- Dispositivo emendado - Artigo 1o.  
- Redija-se o "caput" do artigo 1o.  
Art. 1o. - O Brasil é uma república  
federativa instituída pela vontade do povo como  
estado democrático. 
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Justificativa 
Só o estado democrático é estado de direito, pelo que basta essa qualificação para distingui-lo.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:13183 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos: 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-mater da federação brasileira. Todavia o projeto carece de 
maior objetividade ao não consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13200 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   Projeto Art. 2o.  
Art. 2o.- A República Federativa do Brasil é  
constituída pela associação indissolúvel da União  
Federal, dos Estados, dos Estados Metropolitanos e  
do Distrito Federal.  
Emenda substitutiva - Substitua-se o caput do  
art. 2o. do Projeto pela seguinte redação:  
Art. 2o.- A República Federativa do Brasil é  
constituída pela associação indissolúvel da União  
Federal, dos Estados, dos Estados Metropolitanos e  
do Distrito Federal. 
Justificativa 
Os Estados metropolitanos, que correspondem às regiões constituídas por municípios que façam 
parte da mesma comunidade sócio econômica, já representam uma realidade em uma Federação, 
devendo, portanto, compreendê-la pela associação indissolúvel da União, dos Estados e do Distrito 
Federal.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o. de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
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   EMENDA:13255 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único do art. 1o. a  
seguinte redação:  
§ único - Todo poder emana do povo, em seu  
nome e com a sua participação é exercido. 
Justificativa 
A redação proposta visa a salientar os aspectos da democracia representativa e da participativa, que 
se complementam, sendo mais adequada ao modelo constitucional do Projeto.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:13287 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se no inciso IV do artigo 2o. as  
palavras "e o estado de defesa", passando o inciso  
a ter a seguinte redação:  
IV - a dignidade da pessoa humana, assegurada  
pela impossibilidade constitucional de restrições  
ao pleno exercício dos direitos e liberdades  
fundamentais, ressalvado o estado de sítio. 
Justificativa 
Em outra emenda apresentada propomos a supressão do Título destinado ao Estado de Defesa.  
Daí porque devem ser suprimidas as expressões que fazem referência ao Estado de Defesa.  
Parecer:   
   Visa a suprimir no inciso IV do art. 2o. do Projeto de Constituição a expressão "e o estado de 
defesa". Somos pela supressão de uma parte, ainda maior, do referido inciso IV. 
   
   EMENDA:13977 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA - Art. 1o.  
Dê-se ao Artigo 1o. do Projeto de  
Constituição do Nobre Relator a seguinte redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma república federativa  
instituída pelos brasileiros, irmanados num povo  
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independente, com o objetivo de construir uma  
sociedade livre, justa e solidária, voltada pelo  
direito e social, segundo sua índole e a  
determinação de sua vontade. 
Justificativa 
Desta forma, estaremos abrangendo no artigo inaugural da Nova Constituição, as espirações do Povo 
Brasileiro, estando também mais atualizados com o mundo moderno.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:14029 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   O Artigo 2o. do Projeto passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios e tem como fundamentos: 
Justificativa 
A exclusão dos territórios e do distrito federal na conceituação do artigo 2° do projeto, retirada da 
Federação das unidades administrativas que hoje existem, pela definição proposta não existe a figura 
do território o que é um absurdo, pois, Roraima e Amapá integram a União e a Federação. A correção 
proposta é medida que se impõe enquanto não se efetivar a transformação.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14244 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item IV, art. 2o:  
"IV - a dignidade da pessoa humana;" 
Justificativa 
Suprime-se o texto subsequente por inútil do ponto de vista explicativo e desnecessário do ponto de 
vista constitucional.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14245 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item V, Art. 2o:  
"V - a representação;" 
Justificativa 
Suprime-se o texto subsequente por inútil do ponto de vista explicativo e desnecessário o ponto de 
vista constitucional.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14246 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item VI, Art. 2o:  
"VI - o pluralismo político". 
Justificativa 
Suprime-se o texto subsequente por inútil do ponto de vista explicativo e desnecessário o ponto de 
vista constitucional.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14494 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 1o., "caput", que passa a esta forma:  
"Art. 1o. - O Brasil é um Estado fundado na  
comunhão nacional dos brasileiros, organizados num  
povo independente que visa a construir uma  
sociedade aberta, livre, participante e solidária,  
segundo sua índole e a determinação de sua vontade. 
Justificativa 
Na verdade, tecnicamente, o Brasil não é uma nação, mas um Estado nacional, no exato molde, pós-
moderno, em que se trata concebido a sociedade política ou estatal: assentada numa base nacional. 
É um Estado, como nação político-juridicamente organizada.  
A nação é, no caso, o conteúdo essencial do Estado.  
Ademais, embora o art. 1° do Projeto se preocupe com dar a tônica da existência de nosso Estado, 
temos convencimento de que tal síntese dos nossos fins essenciais pode ser mais explícita; do modo 
como propomos.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
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EMENDA:14636 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
ao art. 1o, "caput", que passa a esta forma:  
"Art. 1o. O Brasil é um Estado fundado na  
comunhão nacional dos brasileiros, organizados num  
povo independente que visa a construir uma  
sociedade aberta, livre, participante e solidária,  
segundo sua índole e a determinação de sua  
vontade." 
Justificativa 
Na verdade, tecnicamente, o Brasil não é uma nação, mas um Estado nacional, no exato molde, pós-
moderno, em que se trata concebido a sociedade política ou estatal; assentada numa base nacional. 
É um Estado, como nação político-juridicamente organizada.  
A nação e, no caso, o conteúdo essencial do Estado.  
Ademais, embora o art. 1° do Projeto se preocupe com dar a tônica da existência de nosso Estado, 
temos convencimento de qual tal síntese dos nossos fins essenciais pode ser mais explícita, do modo 
como propomos.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:14647 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 1o., seu parágrafo único, que passa a  
esta forma:  
"Parágrafo único - O Povo é a fonte de todo  
poder, cujo exercício só será legítimo com a  
participação popular, nos termos desta  
Constituição." 
Justificativa 
Embora sem alterar substancialmente o que é expressado pelo atual § único do art. 1° do Projeto, a 
fórmula que sugerimos para a 1ª parte do dispositivo – “O povo é a fonte de todo poder” – tem o 
proveito de referir “qualquer poder”, uma vez usada, como fazemos, a expressão “todo poder”, sem 
artigo definido.  
Realmente, “Todo o poder “tem, gramaticalmente o sentido de “o poder por inteiro”.  
A forma por nós referida expressa melhor, quanto ao exercício, a dinâmica do Poder, ressaltando a 
sua multiplicidade de formas e funções.  
Quanto à segunda parte, sabemos ser a participação popular indispensável, o que a fórmula sugerida 
bem expressa, deixado à lei a definição dessa participação, sem firmar, é claro, o exercício popular 
direto do Poder, ou seja, a democracia direta, que é inconciliável com estes tempos e com o sistema 
representativo, que temos consagrado historicamente.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
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adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:14746 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 1o. a  
seguinte redação:  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo e  
é exercido nos termos desta Constituição. 
Justificativa 
Suprima-se, pela emenda, a expressão “e com ele”, prevista na redação do Projeto. As várias 
emendas apresentadas em outras etapas do processo Constituinte têm procurado definir, pela 
expressão “em seu nome” o caráter representativo do regime brasileiro. Em contrapartida, diversas 
propostas defendem a expressão “por ele” buscando priorizar a democracia participativa que se 
pretende implantar. Na verdade, o texto Constitucional ora em elaboração vem operando nos dois 
sentidos. Por isso, mais preciso, correto é definir, em nossa opinião, que “Todo o poder emana do 
Povo e é exercido nos termos desta Constituição”.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:15050 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 1o.  
O art. 1o. do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa, fundada no Estado Democrático e no  
Governo representativo, visando a construção de  
uma sociedade livre, justa e solidária, em  
convivência pacífica com todos os povos.  
Parágrafo Único - Todo poder emana do povo e  
com ele é exercido." 
Justificativa 
A presente emenda visa alterar a redação do artigo 1° do Projeto de Constituição, adequando-o 
melhor e aproveitando alguns termos que foram usados pela Comissão dos notáveis que elaborou o 
anteprojeto constitucional.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
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   EMENDA:15132 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao artigo 1o., parágrafo único  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 1o. a  
seguinte redação:  
"Todo o poder emana do povo e em seu nome é  
exercido". 
Justificativa 
O dispositivo em enfoque constitui inadmissível retrocesso em termos de democracia.  
Com efeito, já são decorridos mais de dois mil anos que se praticava a democracia direta em Roma, 
durante os primeiros reinados, e na Grécia clássica, com participação do povo nas grandes decisões 
e nas elaborações de leis.  
O desenvolvimento dos povos determinou, por necessidade imperiosa, a criação do sistema de 
representação popular, atualmente adotado em quase todos os países do mundo.  
Deste modo, não é admissível que a nova constituição brasileira, que se pretende esteja 
encampando o que há de mais moderno e melhor para o povo, venha a consagrar a democracia 
direta.  
Ou bem o povo exerce o poder diretamente, como nos tempos de outorga, ou bem indiretamente, 
através de representação.  
Essa expressão “com o povo” está presente em várias passagens do texto constitucional, onde a 
classe política parece abrir mão do princípio da representatividade, para dividi-lo com entidades sem 
autenticidade derivada do voto popular e controlada pela Justiça Eleitoral.  
Seguindo esse mesmo raciocínio, devem ser alterados os seguintes dispositivos: 
1) Art. 2°, item 5, 
2) Art. 6°, item 2°, 
3) Art. 12, item 3°, letra b, 
4) Art. 25, item 4°,  
5) Art. 17, item 7, letra b,  
6) Art. 345, item 4°, 
7) Art. 17, item IX, letra c.  
Em alguns desses dispositivos sustenta-se um direito absoluto de livre ação corregedora a 
organizações da sociedade despidas das necessárias cautelas no interesse social.  
Em certos casos, terão mais força que o Ministério Público e os tribunais, pois, estes têm limitações, 
enquanto aqueles não. 
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:15717 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dê-se ao artigo 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
é constituída, sob regime representativo, pela  
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união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, e tem como fundamentos:  
Justificativa 
Na forma proposta, estão excluídos da federação o Distrito Federal e os Territórios. Com a presente 
emenda sanamos esta falha.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:15829 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos arts. 1o. a 11:  
"Art. 1o. .......................... 
(Formas de Estado e de Governo. Regime político)  
1. A República Federativa do Brasil  
constitui-se em Estado Democrático de Direito para  
promover o bem-estar e dignidade dos Brasileiros.  
2. A soberania pertence ao povo, e só pelas  
formas de manifestação dele, previstas nesta  
Constituição, é lícito assumir, organizar e  
exercer os Poderes do Estado."  
"Art. 2o. ............................. 
(Princípio da separação de poderes)  
1. O legislativo, o Executivo e o Judiciário,  
órgãos da soberania do povo, harmônicos e  
independentes entre si, exercem os Poderes do  
Estado.  
2. É vedado a qualquer dos Poderes delegar  
atribuições, e quem for investido na função de um  
deles não poderá exercer a de outro, salvas as  
exceções previstas nesta Constituição.  
"Art. 3o. .......................... 
(Bases das relações internacionais)  
1. O Brasil fundamentará suas relações  
internacionais no princípio da independência  
nacional, na intocabilidade dos direitos humanos  
fundamentais, no direito à autodeterminação dos  
povos, na igualdade dos Estados, na solução  
pacífica dos conflitos internacionais, na defesa  
da paz, no repúdio as armas nucleares e ao  
terrorismo e na cooperação com todos os povos,  
para a emancipação e o progresso da humanidade.  
2. Em consequência, em caso algum se  
empenhará em guerra de conquista, direta ou  
indiretamente, por si ou em aliança com outros  
Estados, e só recorrerá à guerra se não couber, ou  
se malograr, recurso ao arbitramento ou aos meios  
pacíficos de solução de conflitos, regulados por  
órgãos internacionais de segurança de que participe. 
Justificativa 
A emenda visa sintetizar o texto do Projeto, que, no particular, é repetitivo e prolixo. Manter-se nela 
os elementos fundamentais do Projeto em forma mais enxuta.  
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Parecer:   
   A Emenda sintetiza em três artigos, onze do Projeto original. E nos parece aceitável, sobretudo, o 
seu artigo 3o., que se refere a Relações Internacionais. 
   
   EMENDA:15855 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo único do art. 1o. a  
seguinte redação:  
§ 1o. - Todo poder emana do povo, em seu nome  
e com a sua participação é exercido. 
Justificativa 
A redação proposta visa a salientar os aspectos da democracia representativa e da participativa, que 
se complementar, sendo mais adequada no modelo constitucional do Projeto.  
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:16351 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 2o.  
Suprima-se do artigo 2o. do projeto de  
constituição a expressão:  
INDISSOLÚVEL 
Justificativa 
Essa indissolubilidade, posta nas nossas constituições desde 1891 pelas oligarquias regionais, não 
resulta em qualquer vantagem para o povo brasileiro ou para o país. 
Não se conhece ninguém do povo que já tenha obtido qualquer vantagem por viver em um país de 
forma federativa. E o pais só teve prejuízos. 
De quatro em quatro anos o povo brasileiro paga pelos desmandos criados pelos grupos dominantes, 
levando os estados à falência na tentativa de perpetuarem-se no poder. 
Disso se vale o poder executivo central para submeter os herdeiros da massa falida à sua toda 
poderosa autoridade. 
Por outro lado, o regime federativo não é mais unânime no Brasil. Muitos o questionam e outros 
tantos querem substituir os Estados atuais pelas regiões geográficas. 
Se se pode criar tantos Estados, como se ensaia e como se tem feito, pode-se igualmente reduzir o 
seu número e até mesmo adotar-se a forma unitária, a exemplo do que ocorre com 153 dos 168 
países do nosso planeta. 
Essa indissolubilidade só serve às oligarquias regionais dominantes e tira do debate questões 
fundamentais da ciência política como a da forma do estado que mais nos convém 
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:16559 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, no art. 2o., a expressão "pela  
união indissolúvel dos Estados". 
Justificativa 
A técnica federativa adotada pelo projeto, segundo se depreende de todo o seu texto e, em especial, 
da descrição constante do art. 49, não é consagrada pelos Estados Unidos da América. Aqui, quatro 
serão as entidades políticas internas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A garantia da 
manutenção desse critério de descentralização política consta do art. 118, § 4°, letra “a”.  
É, pois, de se excluir a expressão citada na emenda, para eliminar o conflito existente entre os arts. 
2° e 49.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:16987 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela União indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos: 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-mater da federação brasileira. Todavia o projeto carece de 
maior objetividade ao consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:17055 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - Acrescentar à redação o seguinte:  
A República Federativa do Brasil é  
constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
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Territórios.  
Inciso IV - Suprimir a expressão.  
Ressalvado o estado de sítio e o estado de  
defesa;  
Art. 5o. inciso II - Suprimir a expressão.  
Das políticas de procedimentos e dos projetos  
e ações para o desenvolvimento econômico e social,  
cuja reciprocidade não pode ser abstraída;  
TEXTOS SUGERIDOS  
Inciso III  
Empreender a erradicação da pobreza de modo  
que todos tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente;  
Inciso IV - Favorecer o sentido social da  
liberdade.  
Inciso V - Promover a justiça social.  
Art. 6o. - Inciso I - TEXTO SUGERIDO  
Garantir a independência nacional.  
Inciso III - Suprimir na íntegra.  
Art. 9o. - Modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
Nas relações internacionais o Brasil  
observará os princípios constantes das declarações  
internacionais de direito, respeitada a  
inviolabilidade dos seguintes princípios  
estabelecidos por esta constituição.  
Art.10 - Modifique-se dando ao mesmo a seguinte redação:  
Defende o Brasil - o seguinte:  
I - Codificação progressiva do direito  
internacional e formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória.  
II - Instauração de uma ordem econômica justa  
e equitativa com a abolição de todas as formas de  
dominação de um estado por outro:  
Inciso VI - Suprimir o seguinte:  
Com vistas a criação de uma ordem  
internacional. 
Justificativa 
As alterações propostas objetivam a adequação dos textos a uma melhor técnica.  
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou utópicos, infra-constitucionais.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:17190 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 2o. "caput"  
Dê-se nova redação ao artigo 2o.:  
Art. 2o. - "O Brasil é uma Federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
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governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos:" 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O Projeto Constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-mater da federação brasileira. Todavia, o Projeto carece de 
maior objetividade ao consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:17302 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2o. "Caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos. 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-materna da federação brasileira. Todavia o projeto carece 
de maior objetividade ao consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra. 
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos, por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:17324 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 1o., Parágrafo único  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 1o.,  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 1o. - ..................................  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo  
e em seu nome é exercido. 
Justificativa 
O dispositivo em enfoque constitui inadmissível retrocesso em termos de democracia.  
Com efeito, já são decorridos mais de dois mil anos que se praticava a democracia direta em Roma, 
durante os primeiros reinados, e na Grécia clássica, com participação do povo nas grandes decisões 
e nas elaborações de leis.  
O desenvolvimento dos povos determinou, por necessidade imperiosa, a criação do sistema de 
representação popular, atualmente adotado em quase todos os países do mundo.  
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Deste modo, não é admissível que a nova constituição brasileira, que se pretende esteja 
encampando o que há de mais moderno e melhor para o povo, venha a consagrar a democracia 
direta.  
Ou bem o povo exerce o poder diretamente, como nos tempos de outorga, ou bem indiretamente, 
através de representação.  
Essa expressão “com o povo” está presente em várias passagens do texto constitucional, onde a 
classe política parece abrir mão do princípio da representatividade, para dividi-lo com entidades sem 
autenticidade derivada do voto popular e controlada pela Justiça Eleitoral.  
Seguindo esse mesmo raciocínio, devem ser alterados os seguintes dispositivos: 
1) Art. 2°, item 5, 
2) Art. 6°, item 2°, 
3) Art. 12, item 3°, letra b, 
4) Art. 25, item 4°,  
5) Art. 17, item 7, letra b,  
6) Art. 345, item 4°, 
7) Art. 17, item IX, letra c.  
Em alguns desses dispositivos sustenta-se um direito absoluto de livre ação corregedora a 
organizações da sociedade despidas das necessárias cautelas no interesse social.  
Em certos casos, terão mais força que o Ministério Público e os tribunais, pois, estes têm limitações, 
enquanto aqueles não. 
Parecer:   
   Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessidade de pequeno enxugamento, é 
adequado, tendo passado pelo crivo de várias etapas.  
Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:17560 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 2o. do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se após a palavra "indissolúvel" a  
locução "dos municípios", ficando o texto assim  
redigido:  
"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
é constituída, sob regime representativo, pela  
união indissolúvel dos municípios, e dos Estados,  
e tem como fundamentos:  
............................................ 
Justificativa 
A inclusão dos municípios como integrantes da união indissolúvel (Municípios e Estados), é 
necessária em respeito aos princípios que informam a Federação Brasileira. Ademais, a emenda visa 
o fortalecimento aos Municípios.  
Parecer:   
   A emenda ao Preâmbulo, que recomendamos à aprovação, é das mais simples, e reza: "A 
Assembleia Nacional Constituinte, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte 
Constituição:".  
Pela rejeição, portanto, desta. 
   
   EMENDA:17757 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela União  
indissolúvel dos Estados, e tem como fundamentos:  
I - a soberania do povo;  
II - a dignidade da pessoa, assegurada pela  
impossibilidade constitucional de restrições ao  
pleno exercício dos direitos e liberdades  
fundamentais, ressalvado o estado de sítio e o  
estado de defesa;  
III - a democracia representativa, sem a qual  
legislar e governar configura sedição e usurpação  
de poder;  
IV - o pluralismo político como garantia da  
plena liberdade de assunção de ideologias e  
formação de partidos, exceção feita aos ideários  
que, negando os fundamentos constitucionais da  
Nação, procuram legitimar minorias no exercício  
dos poderes do Estado." 
Justificativa 
O art. 2° do Projeto, ao qual ora se está a apresentar emenda, tem como objetivo definir os 
fundamentos sobre os quais deve repousar o novo regime político brasileiro.  
Com relação ao texto existente, a presente proposta vem introduzir as seguintes modificações foram 
eliminados os atuais incisos II e III do dispositivo, com a remuneração dos incisos subsequentes, e, 
em segundo lugar, se deu nova redação ao inciso V do Projeto, que passa o inciso III no novo texto 
que a emenda sugere. E, em verdade, todas essas alterações impõem-se por evidentes razões de 
ordem técnica.  
No que concerne à eliminação dos incisos II e III do Projeto, é bem de ver que os dois institutos ali 
mencionados não constituem fundamentos do nosso regime político. A nacionalidade e a cidadania 
assumem natureza diversa, sendo aquela um vínculo jurídico-político da pessoa para com o Estado, 
enquanto essa representa o termo com que se designa o status jurídico do nacional que está no gozo 
dos seus direitos políticos.  
Antes de serem princípios ou fundamentos da República Federativa em que o Brasil se constitui, 
princípios do regime político adotado, estas expressões traduzem realidades mais ligadas ou à 
formação do Estado (v.g., a nacionalidade), ou à problemática dos direitos constitucionais (direitos de 
nacionalidade e de cidadania).  
Tanto assim que a nossa tradição constitucional não registra o tratamento dessas duas temáticas na 
condição que o Prefeito propõe, o mesmo acontecendo no plano do Direito Constitucional 
Comparado, inclusive o mais recente (v.g., Constituições de Portugal e da Espanha).  
Daí propor-se pura e simples supressão dos dispositivos.  
Já no que tange no inciso V do Projeto, ora remunerado para III, parece-nos de todo inconveniente 
que a Constituição adiante-se em definir certos atos como crimes, ainda mais como no caso do texto, 
para atribuir-lhe o caráter de delito insuscetível de anistia, de prescrição e de retroatividade de leis 
mais benéfica. A tipificação de conduta como crime é, sabidamente, tarefa da lei ordinária, o mesmo 
acontecendo com os aspectos da prescrição da pena e argumentação, pois trata-se de mera medida 
de índole processual instituída pelo legislador ordinário e cuja limitação, por conseguinte, deve ser 
tarefa também sua. A não ser assim, estar-se-á eivando a Carta Magna de constantes excessos 
constitucionais, que só contribuem para inchar-lhe o texto com óbvio sacrifício da sua agilidade e sua 
aplicabilidade futuras.  
De resto, aproveitou-se a emenda ao dispositivo para a reconstrução da sua parte inicial, 
substituindo-se a expressão genérica “representação” pela fórmula mais efetiva de “democracia 
representativa”, de uso e conceituação largamente difundidos na esfera política e do Direito 
Constitucional (ver p. ex, José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, pág. 298, 
Ed RT, 1984).  
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Cremos que, com as alterações sugeridas, o art. 2° do Projeto ficará mais consentâneo com sua 
destinação e, além disso, revestido de melhor técnica constitucional.  
Parecer:   
   Dá uma nova redação ao art. 2o. do Projeto de Constituição, reduzindo a quatro os seus seis itens. 
Consideramos, contudo, que o referido artigo poderia ser ainda mais sintetizado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18093 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADO: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação a redação do art. 2o.  
para a seguintes:  
Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamento: 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-mater da federação brasileira. Todavia o projeto carece de 
maior objetividade ao não consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra.  
Parecer:   
   Visa alterar a redação do "caput" do art. 2o. do Projeto de Constituição para incluir os Municípios 
como unidades federadas. Como dissemos, a propósito de outras emendas semelhantes, 
consideramos a proposta desaconselhável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18677 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Dá a seguinte redação ao § único do art. 1o.  
Emenda  
Todo poder emana de Deus e é exercido pelo  
povo no seu grau de civilização, através de seus  
representantes legais nos termos da Constituição  
Nacional. 
Justificativa 
O Povo brasileiro crê na onipotência de Deus pelo que, não basta inscrever o seu nome e invocá-lo 
no preâmbulo mas inseri-lo na carta constitucional, como profissão de fé, de modo imperativo.  
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir no texto constitucional o princípio de que "todo o poder emana de Deus 
e é exercido pelo povo no seu grau de civilização, através de seus representantes legais, nos termos 
da Constituição Nacional". Consideramos que o retorno à teocracia não corresponde aos anseios do  
povo brasileiro. 
   
   EMENDA:18778 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
"Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos:" 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-materna da federação brasileira. Todavia o projeto carece 
de maior objetividade ao consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra. 
Parecer:   
   Modifica a redação do art. 2o., caput, do Projeto de Constituição, para incluir o Município, "realidade 
inafastável", como unidade federada. Não achamos conveniente a proposta. 
   
   EMENDA:19034 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir no caput do art. 1o. do Projeto a  
expressão "Na Comunhão dos Brasileiros" por "No  
Trabalho dos Brasileiros". 
Justificativa 
Dentre os princípios fundamentais em que se baseia a República é indispensável inscrever – a 
exemplo do que fez a constituição italiana – o primado do trabalho como componente essencial de 
construção da Nação.  
Infelizmente os nobres relatores deputado Lysâneas Maciel e Senador José Bisol não puderem 
acolher emendas por mim apresentadas no mesmo sentido, quando da elaboração dos respectivos 
projetos, apesar de concordarem com a ideia. Por isso considero oportuno insistir nessa questão na 
atual fase do processo constituinte, pelas razões que passo a expor.  
Primeiro, porque a expressão “na comunhão dos brasileiros” é algo abstrata se não referida 
concretamente à vida social, particularmente no que diz respeito ao trabalho, como principal atividade 
de aproximação e organização dos cidadãos em sociedade.  
Além disso a ideia de comunhão está repetida na expressão “irmanados num povo independente”.  
Segundo, porque a desvalorização do trabalho, no Brasil, através da limitação dos direitos dos 
trabalhadores em relação às conquistas de outros povos e, também, por via do desrespeito 
sistemático desses mesmos direitos limitados, é responsável pelos enormes contrastes sociais que 
se pode observar. São os flagrantes aspectos de injustiça social, estigmatizando milhões de cidadãos 
e cidadãs, que enxovalham e praticamente invalidam, do ponto de vista moral é ético da sociedade, 
as grandes conquistas econômicas e os inegáveis avanços sociais alcançados e desfrutados por uma 
parcela significativa, porém minoritária, da população.  
De outra parte, não se modificará o denominado “modelo econômico”, responsável por tantas 
desigualdades ao nível regional e interpessoal, se a Nação persistir na prevalência, no predomínio 
absoluto do capital. A fusão da “Bélgica” e da “Índia” que convivem dentro do território brasileiro, na 
imagem de Edmar Bacha, nivelando pro cima os padrões de vida e de produção, só será possível se 
invertermos a situação atual, na qual o Brasil paga um dos mais baixos níveis de salários do mundo; 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 128  

 

na qual os trabalhadores não têm qualquer grau de participação no controle social da produção, na 
qual o capitalismo impera, impune nos seus delitos, inconsciente de suas reponsabilidades sociais e 
egoísta na fruição de suas conquistas materiais.  
Essa inversão, priorizando o trabalho, é possível. A Itália, destruída pela II Guerra, o demonstrou, 
comprometendo sinceramente suas elites com o postulado de fundar a Nação no trabalho de seu 
povo. Outras nações, talvez sem explicitar o princípio, mas observando-o na prática social, também 
alcançaram níveis de civilização e processos de distribuição espacial e pessoal dos benefícios do 
progresso verdadeiramente invejáveis.  
Todos os setores da sociedade confiam que só através do trabalho, sério e persistente, o Brasil sairá 
da grave crise a que foi conduzido por elites antidemocráticas e desmesuradamente ambiciosas. 
Excetuam-se, apenas, os empresários mais retrógrados, que geralmente acumularam seus 
patrimônios via especulação ou processos fraudulentos e aéticos. Quem produz, quem gera riqueza 
real, independente de sua posição no processo produtivo, se patrão ou empregado, autônomo ou por 
conta própria, sabe que a valorização e o respeito ao trabalho são os únicos fundamentos de novas 
ordens econômica, social e política capazes de configurar, de fato, uma verdadeira Nova República.  
Parecer:   
   Altera a redação do caput do art. 1o. do Projeto de Constituição, mas, a nosso ver, não aperfeiçoa o 
texto. 
   
   EMENDA:19276 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se ao Art. 2o. o seguinte:  
Art. 2o. ... - União indissolúvel dos Estados  
e Municípios, ... 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Inclui, sem justificação, os Municípios como unidades federadas. Não julgamos aconselhável a 
proposta, que contradiz a tradição de nosso direito. 
   
   EMENDA:19378 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item I do art. 2o., do  
Título I - Dos Princípios Fundamentais, como segue:  
Art. 2o. - ..................................  
............................................  
I - a soberania nacional 
Justificativa 
O art. 2° do Título I do projeto de Constituição refere-se à “soberania do povo” Consideramos mais 
adequada a expressão “soberania nacional” cujo conceito inclui, necessariamente, o de povo, além 
de envolver o conceito de nação, mais amplo e abrangente.  
Parecer:   
   Pretende alterar a redação do item I do art. 2o. do Projeto de Constituição para substituir a 
expressão "soberania do povo" por "soberania nacional". Em nosso entender, naquele artigo, a 
soberania independe de qualificativos. 
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   EMENDA:19379 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do art. 2o., do Título I -  
Dos Princípios Fundamentais, a seguinte redação:  
ART. 2o. ....................................  
............................................  
V - a representação política, como condição  
sem a qual governar e legislar configuram sedição  
e usurpação de poder, crimes insuscetíveis de  
anistia, de prescrição e retroatividade de lei  
mais benéfica; 
Justificativa 
Há que ser adjetivada qual a representação que os Princípios Fundamentais da Constituição querem 
regular.  
Parecer:   
   A Emenda visa a acrescentar ao item V do art. 2o. do Título I a expressão "política". Em princípio, 
no contexto em que está colocada a palavra "representação" implica necessariamente em 
representação política. No entanto, para evitar dúvidas na exegese do texto, vamos acolher a 
emenda. 
   
   EMENDA:19666 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do Art. 2o. do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 2o. - O Brasil é uma República  
Federativa Democrática, independente e soberana,  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
Municípios, e tem como fundamentais: 
Justificativa 
Estamos propondo a alteração no “caput” do Art. 2°, visando adequar a definição da República 
Federativa Democrática.  
Parecer:   
   Dá nova redação ao "caput" do art. 2o. do Projeto de Constituição, denominando o Brasil uma 
"República Federativa Democrática".  
A proposta não nos parece muito aconselhável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19667 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Dê-se ao § único do Art. 1o. do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 1o. - ............................. 
Parágrafo único - Todo poder emana do povo e  
em seu nome e proveito será exercido. 
Justificativa 
Ao propomos a alteração na redação do parágrafo único do Art. 1° do projeto de Constituição, 
estamos definindo o uso do poder e em proveito de quem ele deve ser exercido. Este dispositivo, que 
foi lançado em uma Constituição, pela primeira vez, na Bélgica, em 1831, e incorporada no nosso 
direito constitucional em 1934, tem por finalidade definir a origem popular do poder, e a necessária 
precisão sobre a finalidade do seu exercício. 
Parecer:   
   Dá ao parágrafo único do art. 1o. do Projeto de Constituição uma nova redação.  
Consideramos, porém, que a redação original merece ser mantida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20004 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: parágrafo único do art.  
1o. do Projeto de Constituição.  
Renumere-se o parágrafo único do art. 1o. do  
Projeto de Constituição para art. 2o., dando-lhe a  
seguinte redação:  
"Art. 2o. Todo o poder pertence ao povo e por  
ele é exercido através de representantes eleitos  
por voto direto e secreto, ou diretamente, nos  
casos previstos nesta Constituição." 
Justificativa 
A forma proposta na emenda é bem mais enfática do que a utilizada pelo projeto e, tradicionalmente, 
pelas Constituições brasileiras. Ela é adotada por várias Constituições democráticas estrangeiras, 
especialmente pelas mais modernas, tais como: Espanha (art. 1°), França (art. 3°), Guiné-Bissau (art. 
2°), Itália (art. 1°), Portugal (art. 3°), Uruguai (art. 4°). Realmente, entre dizer-se que o poder emenda 
do povo e que é exercido em nome dele ou com ele, e declarar-se que o poder é do povo, pertence 
ao povo, que o exerce através de representantes ou diretamente, há uma substancial diferença, pois 
no último caso está-se dando todo destaque ao titular do poder e não ao delegado ou mandatário, no 
primeiro.  
A redação proposta na emenda tem o grande efeito de demonstrar o espírito democrático da 
Constituinte no seu firme propósito de prestigiar o detentor da soberania, o povo, e de reconhecer a 
posição de simples delegados daqueles que, na prática, exercem as funções de comando do Estado.  
Parecer:   
   A sugestão aprimora o texto do dispositivo e merece aprovação. 
   
   EMENDA:20012 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Dispositivo Emendados: Artigos 1o. e 2o. do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 1o. do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa fundada no Estado Democrático de  
Direito e no governo representativo, instituída  
pela vontade soberana de seu povo com a firme  
determinação de construir uma sociedade livre,  
justa e solidária."  
Suprimam-se do art. 2o. as seguintes  
expressões:  
"sob regime representativo," 
Justificativa 
A emenda visa, como é normal nas Constituições modernas e também em nossa tradição, iniciar a 
Constituição por um dispositivo que expressamente declare a forma política do Estado. No projeto, 
embora não se tenha feito esta declaração, deu-se no art. 3° uma redação que presume 
conhecimento do regime político do Estado brasileiro, como se dispositivo anterior já o houvesse 
declarado.  
A supressão de expressões do art. 2° visa citar a repetição tendo em vista a redação proposta para o 
art. 1°.  
Parecer:   
   O projeto já dispõe satisfatoriamente sobre o assunto.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:20099 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela União indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma de Republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos: 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável.  
O projeto constitucional avançou em diversos pontos, consagrando as reivindicações da célula-mater 
da federação brasileira. Todavia o projeto carece de maior objetividade ao não consagrar o Município 
como ente federado. Eis a razão da proposta supra.  
Parecer:   
   A união indissolúvel é dos Estados; município é célula destes. Rejeição. 
   
   EMENDA:20294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   Emenda substitutiva ao artigo 1o, parágrafo único  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 1o. a  
seguinte redação:  
"Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido". 
Justificativa 
O dispositivo em enfoque constitui inadmissível retrocesso em termos de democracia.  
Com efeito, já são decorridos mais de dois mil anos que se praticava a democracia direta em Roma, 
durante os primeiros reinados, e na Grécia clássica, com participação do povo nas grandes decisões 
e nas elaborações de leis.  
O desenvolvimento dos povos determinou, por necessidade imperiosa, a criação do sistema de 
representação popular, atualmente adotado em quase todos os países do mundo.  
Deste modo, não é admissível que a nova constituição brasileira, que se pretende esteja 
encampando o que há de mais moderno e melhor para o povo, venha a consagrar a democracia 
direta.  
Ou bem o povo exerce o poder diretamente, como nos tempos de outorga, ou bem indiretamente, 
através de representação.  
Essa expressão “com o povo” está presente em várias passagens do texto constitucional, onde a 
classe política parece abrir mão do princípio da representatividade, para dividi-lo com entidades sem 
autenticidade derivada do voto popular e controlada pela Justiça Eleitoral.  
Seguindo esse mesmo raciocínio, devem ser alterados os seguintes dispositivos: 
1) Art. 2°, item 5, 
2) Art. 6°, item 2°, 
3) Art. 12, item 3°, letra b, 
4) Art. 25, item 4°,  
5) Art. 17, item 7, letra b,  
6) Art. 345, item 4°, 
7) Art. 17, item IX, letra c.  
Em alguns desses dispositivos sustenta-se um direito absoluto de livre ação corregedora a 
organizações da sociedade despidas das necessárias cautelas no interesse social.  
Em certos casos, terão mais força que o Ministério Público e os tribunais, pois, estes têm limitações, 
enquanto aqueles não. 
Parecer:   
   A afirmação do projeto não é descabida.  
Há instantes em que o poder é exercido pelo povo (plebiscito, referendo).  
Rejeição. 
   
   EMENDA:20363 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
O "caput" do Art. 2o. do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo e sistema  
parlamentar de governo, pela união indissolúvel  
dos Estados, Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios e tem como fundamentos: 
Justificativa 
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O Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não inclui, no seu Art. 2°, os Territórios, o 
Distrito Federal e os Municípios, lapso que acreditamos deva ser corrigido, para não deixar dúvidas 
quanto à indissobilidade do pacto federal.  
Uma vez decidida a implantação do Sistema Parlamentar de Governo em nosso País, aditamos 
também esta característica à definição que é feita no referido artigo.  
Parecer:   
   A união indissolúvel é dos Estados; município é célula destes. Rejeição. 
   
   EMENDA:20477 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 1o. pelo seguinte:  
Art. 1o. - "O Brasil é uma República  
Federativa baseada no sistema representativo e  
constituída pela união indissolúvel dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios que a integram". 
Justificativa 
Esta tem sido a fórmula tradicional de definição da forma federativa do Estado brasileiro e de sua 
constituição, calcada sobre o sistema representativo. As declarações retóricas só servem para tornar 
o texto longo e inaplicável, como simples aspiração de realizações cuja concretização depende 
menos do texto constitucional do que da prática da Política.  
Parecer:   
   O projeto já dispõe satisfatoriamente sobre o assunto.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:20505 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO ÚNICO DO TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO TÍTULO I DO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PELA SEGUINTE REDAÇÃO:  
Título I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa instituída democraticamente pela  
vontade do povo como um Estado de Direito.  
Parágrafo único - Todo poder emana do povo,  
nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, e  
tem como fundamentos: a soberania política e a  
economia do país, a nacionalidade, a cidadania, a  
dignidade da pessoa humana, a liberdade do  
indivíduo e o pluralismo político.  
Art. 3o. - O Legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os instrumentos da soberania do  
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povo e exercem, harmônica e independentemente, os  
poderes fundamentais do Estado.  
Art. 4o. - Os tratados e compromissos  
internacionais dependem da aprovação do Congresso  
Nacional, e então terão força da lei.  
Art. 5o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas com países cujos regimes adotem  
discriminação racial. 
Justificativa 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistência, superfetações, desvios e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico”. 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderação sinceras do Senhor relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras ás leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda substitutiva ao Título I do Projeto de Constituição e versa "Princípios 
fundamentais", em cinco artigos. O artigo 1o. caracteriza a República Federativa do Brasil em termos 
mais ou menos semelhantes às opções deste Relator.  
O artigo 2o. refere-se aos seus fundamentos, que também coincidem, salvo um, com as nossas 
opções.  
O artigo 3o. dá uma caracterização dos Poderes do Estado de modo um tanto retórico.  
O Artigo 4o. relaciona-se a tratados internacionais e faz uma afirmação, que preferimos deixar à 
doutrina.  
O artigo 5o. dispõe, de modo para nós desaconselhável, que o Brasil não manterá relações 
diplomáticas com Países que adotem a discriminação racial. Entendemos que esta ideia está  
implícita no princípio geral da "intocabilidade dos direitos humanos", que o Projeto emendado 
mencionou. 
   
   EMENDA:20571 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 2o. do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 2o. O Brasil é uma República  
Federativa, constituída sob regime democrático  
representativo e participativo, pela União  
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indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos  
Municípios e dos Territórios." 
Justificativa 
A conceituação do País como República federativa constituída sob regime democrático representativo 
e participativo, é a maneira proposta para estimular a ampla participação popular em todos os níveis 
da administração pública. 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, os termos da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20627 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos: 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-materna da federação brasileira. Todavia o projeto carece 
de maior objetividade ao consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra. 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, os termos da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20658 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do artigo 2o. do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"I - A soberania nacional, expressa pelo  
poder popular, que é exercido de forma suprema e  
permanente pela sociedade civil. Os demais poderes  
da República manterão meios que objetivem a  
intensa participação popular no processo de gestão  
do Estado." 
Justificativa 
A soberania só pode ser baseada na sociedade civil, organizada e ciente dos verdadeiros anseios do 
País, com a reação de todos a qualquer forma de agressão interna e externa e da preservação dos 
valores básicos da nacionalidade.  
Parecer:   
   O texto proposto não se coaduna com a orientação geral adotada para a matéria.  
Pela rejeição. 
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___________________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA:21298 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Ao art. 1o. do Substitutivo do relator,  
Dê-se a seguinte redação:  
Art. 1o. § O Brasil é uma República  
Federativa, livre, independente, soberana e  
democrática, fundada no trabalho.  
Parágrafo Único - Todo o poder pertence ao  
povo que o exerce nas formas e nos limites da  
Constituição. 
Justificativa 
A redação ora proposta inspira-se no art. 1° da Constituição Italiana, e nos artigos 3° e 111 da 
Constituição de Portugal. Parece-nos mais indicada.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
      
   EMENDA:21551 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Artigo Emendado - Artigo 1o.,transformando-se  
o seu Parágrafo do artigo 2o. , que passa a ser  
1o. , remunerando-se os demais. 
Justificativa 
Há gritante impropriedade na redação do artigo 1°.  
O Brasil não é “uma nação” no exato entendimento do termo que se quer definir: O Brasil.  
O Brasil pode ser um País. O Brasil pode ser uma República. A “nação” brasileira ou “as nações 
brasileiras” ocupam este País chamado Brasil, esta Pública que se conhece como a República 
Federativa do Brasil. Mas o Brasil não é “uma nação”, posto que não se define como tal.  
Além disto, nação é o próprio povo, é o agrupamento natural de homens, geralmente fixos em um 
território, ligados por tradições e lembranças, origem, língua, interesses e aspirações comuns, por 
qualquer outro motivo que os vincule socialmente entre si.  
E se nação é o próprio povo, e se os brasileiros formam a nação brasileira, mais ainda se percebe a 
impropriedade do artigo 1° na forma em que está redigido. Não há como diferenciar o povo da nação. 
Um e outro se amalgamam e, neste amalgamam e, originam a sociedade. Assim, a sociedade 
brasileira é o povo brasileiro e é a nação brasileira.  
O fundamento da nação não é a comunhão dos indivíduos, mas os elementos sócio-políticos de 
origem comum, ainda que existindo divergências e antagonismos irreconciliáveis entre os membros 
da própria Nação.  
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Percebe-se, pois, com clareza, que embora redigido de forma literária de bom estilo, o mencionado 
artigo 1° tem todos os defeitos de interpretação que não lhe permite figurar no texto da Constituição.  
Por impróprio e incorreto, deve ser suprimido. Este é o sentido desta Emenda.  
É a justificação.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:21552 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - art. 1o., Parágrafo Único.  
Ao parágrafo único do art. 1o. seja dada a  
seguinte redação:  
Art. 1o. - ..................................  
Parágrafo Único - Todo o poder emana de Deus  
e, em seu nome, para o bem e proteção do povo,  
será exercido. 
Justificativa 
A fonte única do Poder está em Deus. Um povo que não reconhece esta verdade está fadado ao 
equivoco incorrigível de querer assumir o lugar de Deus a ser, ele mesmo, a fonte de onde o poder 
emana.  
O poder se exerce em favor do povo. Exerce-o autoridade. Não há autoridade que não seja 
constituída sem a permissão e a vontade de Deus. As Escrituras Sagradas assim nos ensinam e os 
fatos históricos, bíblicos ou não, comprovam que nenhuma autoridade subsiste sem que Deus o 
permita.  
Nossa tradição teocrática, com embasamento na doutrina cristã e na teologia, não pode afastar-nos 
do conhecimento consciente que possuímos de que o Poder emana de Deus. Fora disto é dar lugar 
às ambições dominadoras de alguns que se colocam como se deuses fossem abrindo espaços a 
ideologias escusas que negam a existência de Deus e primam pelo exercício do totalitarismo que a 
nada respeita e a ninguém se submete.  
Devem, pois, os Constituintes, reconhecer que o Poder se origina em Deus, emana de Deus, é 
exercido pelo consentimento e pela vontade de Deus e que o seu exercício é confinado às 
autoridades constituídas.  
O povo é beneficiário e a razão de ser do Poder e, como agente da vontade de Deus, o próprio povo 
elege as autoridades e a elas defere o exercício do Poder que emana de Deus.  
É a justificação.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda.   
  
  EMENDA:21796 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se, aos artigos 1o. e 2o., do Substitutivo  
do Relator, fundindo-os, a seguinte redação:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
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Federativa constituída, sob o regime democrático  
representativo, pela União dos Estados, Distrito  
Federal e os Municípios.  
§ 1o. - Todo o poder emana do povo e com ele  
é exercido.  
§ 2o. - São símbolos nacionais, a bandeira,  
o hino, as armas e outros estabelecidos em lei.  
§ 3o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios poderão ter símbolos próprios. 
Justificativa 
A redação proposta visa, sem demérito para a fórmula adotada pelo relator, reduzir a completar o 
texto.  
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21963 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 1o.  
O art. 1o. do substitutivo, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa fundada no Estado democrático de  
Direito e no governo representativo. 
Justificativa 
A Constituição deve estruturar o Estado. Para isso a redação proposta é mais adequada.  
Parecer:   
   E o tradicional enunciado, do povo como fonte e origem do poder legítimo, simplesmente 
desaparece. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21964 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 1o.  
O parágrafo único do art. 1o. do  
substitutivo, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 1o. ....................................  
Parágrafo único - Todo poder emana do povo e  
com ele, em seu nome e benefício, é exercido. 
Justificativa 
A redação proposta parece mais técnica porque abrange o sistema representativo adotado.  
Parecer:   
   Parece-nos contraditório o exercício do poder com o povo e em seu nome, simultaneamente. Pela 
rejeição. 
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   EMENDA:22142 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modificar o Artigo 1o., para a seguinte redação:  
Artigo 1o. - O Brasil é uma nação constituída  
em sociedade livre, justa e solidária, irmanada na  
comunhão do povo brasileiro. 
Justificativa 
Explicitar o conceito de justiça social e soberania, como determinante e não como futuro.  
A expressão “que visa” sempre objetivará, sem determinante.  
Numa Constituição que se pretende duradoura, há que ser escrita sobre conceitos determinados.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22518 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do  
Art. 1o. do Substitutivo do Relator:  
Art. 1o. - O Brasil é uma nação fundada na  
comunhão dos brasileiros, para construir uma  
sociedade livre, justa e solidária. 
Justificativa 
A redação ora proposta corresponde ao verdadeiro sentimento do seu povo e de sua gente no que 
concerne ao conceito de brasilidade.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22574 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar o Artigo 1o., para a seguinte redação:  
Artigo 1o. - O Brasil é uma nação constituída  
em sociedade livre, justa e solidária, irmanada na  
comunhão do povo brasileiro. 
Justificativa 
Explicitar o conceito de justiça social soberania, como determinante e não como futuro.  
A expressão “que visa” sempre objetivará, sem determinante.  
Numa Constituição que se pretende duradoura, há que ser escrita sobre conceitos determinados.  
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Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22710 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2o., Título I  
Acrescente-se ao Art. 2o. do Título I, do  
Projeto de Constituição as expressões 'e do  
Distrito Federal', passando a citado artigo a ter  
a seguinte redação:  
'A República Federativa do Brasil constituída  
sob regime representativo pela união indissolúvel  
dos Estados e do Distrito Federal, tem como  
fundamentos a soberania, a nacionalidade, a  
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo  
político'. 
Justificativa 
A Federação é constituída pelos Estados e pelo Distrito Federal. Não há porque, portanto, omitir-se 
este último no “caput” do Art. 2º. 
Parecer:   
   A proposta inclusão do Distrito Federal entre as unidades da Federação está, de fato, coerente com 
a autonomia que se propõe para essa unidade político-administrativa. Como propusemos à aceitação 
emendas que propõem a fusão do art. 1o. com o art. 2o., estamos propondo a aceitação parcial desta 
emenda. 
   
   EMENDA:22781 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do art., do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
parágrafo único do art. 1o., do Substitutivo do  
Projeto de Constituição para a redação seguinte:  
Art. 1o. ............................. 
Parágrafo Único - "Todo o poder emana do povo  
e por ele é exercido". 
Justificativa 
Sendo o povo titular do Poder Político do Estado, não há fundamento, da perspectiva democrático, 
em se imaginar que deixe ele de ser, direta ou indiretamente, por ele exercido.  
É o que fica submetido, contudo, dos termos postos no parágrafo único do art. 1°, do Projeto, que 
expressão exercer-se o Poder não pelo mas com ele.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:23040 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no texto do art. 2o., do Projeto de  
Constituição, as palavras "e municípios", de forma  
que passe a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
constituída sob regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados e Municípios, tem como  
fundamentos a soberania, a nacionalidade, a  
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo  
político. 
Justificativa 
A inclusão dos Municípios como integrante da República Federativa do Brasil, ao lado dos Estados, 
representa os anseios de todos os municipalistas e, por isso mesmo, da sociedade brasileira. 
Justifica-se a presente emenda porque, sendo o Município a célula mais viva da Federação, não será 
justa a sua exclusão do texto constitucional.  
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:23083 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva  
Substitua-se o Art. 2o. pelo seguinte:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
constituída sob regime representativo pela União  
indissolúvel dos Estados, Territórios e Distrito  
Federal, tem como fundamentos a soberania, a  
dignidade das pessoas e o pluralismo político. 
Justificativa 
No texto original não se arrolou os Territórios e o Distrito Federal como unidades federadas, o que 
entendemos ser uma omissão que poderá ter futuros entendimentos controversos. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:23310 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se a expressão "fundada na comunhão  
dos brasileiros, irmanados num povo", contida no  
Artigo 1o. do Projeto de Constituição do Relator  
da Comissão de Sistematização, passando a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma nação que visa a  
construir uma sociedade livre, justa e solidária". 
Justificativa 
A expressão que se pretende suprimir não contém qualquer significado palpável ou substância para o 
entendimento do “caput”.  
Vai contra o espírito de uma Carta Magna que deve ser sintética e substanciosa. Constitui-se, 
portanto, num recurso retórico sem sentido.  
Com todo o respeito ao redator, a redação pretendida se nos parece mais adequada.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23316 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 2o. do Título  
I - Dos Princípios Fundamentais.  
Adite-se à redação do art. 2o. a expressão "e  
o Distrito Federal", ficando o texto com a  
seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
constituída sob regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal,  
tem como fundamentos a soberania, a nacionalidade,  
a cidadania, a dignidade das pessoas e o  
pluralismo político. 
Justificativa 
O preceito do art. 2º dos Princípios Fundamentais deverá ser adequado ao contido no art. 28 do 
Capítulo I – Da Organização Político-administrativa, dando-se um perfeito ordenamento ao texto 
constitucional e reafirmando-se a constituição da República Federativa do Brasil sob regime 
representativo pela União indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal. 
Parecer:   
   A proposta inclusão do Distrito Federal entre as unidades da Federação está, de fato, coerente com 
a autonomia que se propõe para essa unidade político-administrativa. Como propusemos à aceitação 
emendas que propõem a fusão do art. 1o. com o art. 2o., estamos propondo a aceitação parcial desta 
emenda. 
   
   EMENDA:23476 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título I  
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"Dê-se ao Art. 2o., a seguinte redação".  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
constituída sob regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados, tem como fundamentos a  
soberania, a nacionalidade, a cidadania, a  
dignidade das pessoas e o pluralismo político, e o  
trabalho, que deverá ser prestado com empenho e  
dedicação, em benefício da coletividade. 
Justificativa 
O trabalho é a força geradora fundamental da economia nacional, sem que, todo o sistema da 
República Federativa do brasil claudicará por ser ele um de seus pressupostos Básicos. Os países 
desenvolvidos chegaram a seu estágio de grandeza, graças ao empenho e absoluta dedicação ao 
trabalho de seus filhos. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:23499 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 2o. do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil,  
Constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, fundamenta-se na  
soberania do povo, na nacionalidade, na cidadania,  
na representação, no pluralismo político e na  
dignidade da pessoa humana, assegurada pela  
impossibilidade constitucional de restrições ao  
pleno exercício dos direitos e liberdade  
fundamentais, ressalvados os estados de sítio e de  
defesa". 
Justificativa 
Procuramos sintetizar em um só, sete dispositivos, sem alterar o conteúdo das afirmações, evitando a 
subdivisão em itens demasiado curtos e, ao mesmo tempo, concluindo para uma redação não muito 
analítica, atendendo, principalmente, às veementes críticas que se fazem ao exagerado detalhamento 
do texto. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:23550 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se a redação seguinte ao artigo 2o. do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização:  
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"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil,  
constituída sob o regime representativo pela União  
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios, tem como fundamento a soberania,  
a nacionalidade, a cidadania, a dignidade das  
pessoas e o pluralismo político". 
Justificativa 
Desde a Constituição de 1934, o Distrito Federal e os Territórios, ao lado dos Estados, constituem, 
por sua indissolúvel união, a nação brasileira (1934), o Estado Federal (1967), de acordo com os 
seguintes dispositivos: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 16 de julho de 1934): 
“Art. 1º. A nação brasileira, construída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios em Estados unidos do Brasil, mantém como forma de Governo, sob o 
regime representativo, a República federativa proclamada em 15 de novembro de 1989”. 
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 10 de novembro de 1937): 
“Art. 3º. O Brasil é um Estado Federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial”. 
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 18 de setembro de 1946): 
“Art. 1º. Os Estados Unidos do Brasil mantém, sob o regime representativo, a Federação e a 
República. 
Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. 
§ 1º A união compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os Territórios”. 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL (de 24 de janeiro de 1967): 
“Art. 2º A República federativa do brasil constituída sob regime representativo pela união indissolúvel 
dos Estados, tem como fundamentos a soberania, a nacionalidade, a cidadania, a dignidade das 
pessoas e o pluralismo político”. 
“Art. 28 A República Federativa do brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal, todos 
autônomos em sua respectiva esfera de competência”. 
O art. 2º ora emendado, como está no Substitutivo do Relator, não contempla todas as unidades que 
compõem a Federação. Excluiu, inusitadamente, em primeiro lugar, o Distrito Federal, que, a par de 
ser uma unidade federada sui generis, teve a sua autonomia política decretada por força da Emenda 
Constitucional nº 26, estabelecendo sua representação no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados. 
Excluiu, também, não menos inusitadamente, os Territórios, sob o argumento de que integram a 
própria União, não constituindo, por isso, unidade federada, tratando-os, nos termos do Decreto-Lei 
nº 411, como se fossem autarquias. 
Isto caracteriza um equívoco lamentável, uma vez que estas unidades federadas, os Territórios, 
constituídos de maneira anômala, são, em realidade, integrantes da Federação como a unidade e 
não como autarquia, como alguns doutos costumam sustentar. 
É que, se fossem autarquias, sete territórios, apesar de denominados federais, não estariam 
subdivididos em municípios, seus eleitores não elegeriam os seus prefeitos e suas Câmaras de 
Vereadores. 
Vê-se, com efeito, que se trata de unidade federada singular, com relativa autonomia política, com 
representação na Câmara Federal, e que, por isso, não pode ser excluída da comunhão que enseja a 
existência da União. 
Com efeito, em linhas gerais, é absurdo dizer-se que os territórios não integram a República 
Federativa do brasil como unidades federadas autônomas só porque o governador é nomeado pelo 
presidente da República. Este argumento não é válido, porque o Distrito Federal tem Governador 
nomeado pelo Poder Central e integra a república Federativa do Brasil. 
Pelo Art. 2º do Substitutivo, o Distrito Federal e os territórios ficariam excluídos da República 
Federativa do Brasil, pois não fazem parte de qualquer dos Estados que a constituem. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:23767 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 1o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa constituída sob regime representativo  
pela união indissolúvel dos Estados, e tem como  
fundamento a soberania, a nacionalidade, a  
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo  
político.  
Parágrafo único - Todo poder emana do povo, e  
em seu nome será exercido." 
Justificativa 
A redação mantém a tradição das Constituições republicanas. 
Parecer:   
   A emenda não diz o que fazer do art. 2o., cujo corpo passa a ser o caput do art. 1o. Somos pelo 
seu aproveitamento parcial no referente ao parágrafo único. 
   
   EMENDA:23843 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
tem como base o Município, e é constituída sob o  
regime representativo pela união indissolúvel dos  
Estados, tendo como fundamento a soberania, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade das  
pessoas e o pluralismo político. 
Justificativa 
Não se explica a omissão do Município, célula básica da nação, da definição constitucional da 
Federação. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:24068 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 2o. do Substitutivo do  
Projeto de Constituição, adotando-se a seguinte  
redação:  
Art. 2o. § O Brasil é uma federação  
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constituída pela união indissolúvel dos municípios  
e dos estados, adota a forma republicada de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos a soberania, a nacionalidade, a  
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo  
político. 
Justificativa 
O município é uma realidade inafastável. O Substitutivo do nobre relator da Comissão de 
Sistematização avançou em diversos pontos, consagramos as reinvindicações da célula-máter da 
federação brasileira. Todavia o projeto carece de maior objetividade ao não consagrar o Município 
como ente federado. Eis a razão da proposta supra. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:24070 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se o seguinte parágrafo segundo ao  
Art. 1o. do Substitutivo do Projeto de Constituição:  
Art. 1o. - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - A soberania nacional pertence ao povo  
que a exerce através de seus representantes e por  
meio de referendum ou plebiscito. 
Justificativa 
Nossa preocupação ao apresentar a presente emenda é a de aumentar a representatividade do 
nosso Parlamento. O Congresso Nacional, com seus membros, não pode continuar como procurador 
absoluto da sociedade, onde tudo pode fazer, sem qualquer consulta aos representados. Numa 
democracia, quanto maior o vínculo entre eleito, maior a representatividade.  
Através do referendum o povo adquire o direito de se manifestar, votando por um texto elaborado 
pelo Parlamento, que poderá ser decisivo no destino da Nação.  
Com o plebiscito, a população poderá de forma ampla e democrática, expressar sua opinião sobre 
temas polêmicos e controvertidos, que estão em discussão nas Casas do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:24262 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO I DO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
O TÍTULO I DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR PASSA A  
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TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa,  
constituída pela União indissolúvel dos Estados,  
com fundamento na soberania popular, na  
nacionalidade, na cidadania, na dignidade da  
pessoa humana, no pleno exercício dos direitos e  
liberdades fundamentais.  
Parágrafo único. A língua oficial é o  
Português falado no Brasil e são símbolos  
nacionais a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas  
da República adotados na data desta Constituição.  
Art. 2o. Fundamenta-se o exercício do poder:  
I - na representação, que não compactua com a  
usurpação e a sedição, crimes, insuscetíveis de  
anistia, prescrição e aplicação retroativa da lei benéfica;  
II - no pluralismo político, com plena  
liberdade ideológica e doutrinária, não permitidos  
os partidos que neguem os fundamentos  
constitucionais da Nação ou procure legitimar  
minorias no exercício dos poderes do Estado.  
Art. 3o. O Estado brasileiro, pelos órgãos  
Legislativo, Executivo e Judiciário,  
interdependentes e harmônicos, exercem sua  
soberania política e econômica sobre todos os  
recursos naturais do seu território e os bens  
criados pelo trabalho do seu Povo, com as  
seguintes finalidades:  
I - construção de uma sociedade igualitária,  
em que qualquer indivíduo possa insurgir-se contra  
atos que violentem os direitos universais da  
pessoa humana;  
II - integrar o Povo e a Nação como um todo  
nos processos de decisão política e nas ações para  
o desenvolvimento econômico e social,  
necessariamente interativos;  
III - erradicar a pobreza e promover a  
interpretação dos extratos sociais;  
IV - favorecer o sentido social da liberdade  
e da propriedade e promover a justiça social pela  
implementação das condições necessárias à  
felicidade de todos e de cada um.  
Art. 4o. Cumpre ao Estado, fundamentalmente,  
garantir a independência nacional, repelindo  
qualquer ingerência externa em sua  
autodeterminação; assegurar a participação do Povo  
na tomada de decisões, defendendo a democracia, a  
constitucionalidade e a legalidade; e democratizar  
a livre iniciativa, abolindo quaisquer formas de  
opressão e exploração, garantindo o bem-estar e a  
qualidade de vida do povo.  
Art. 5o. O Brasil participa da sociedade  
internacional, por vias de tratados, não  
permitindo que conflitos internacionais de que não  
é parte atinjam seu território ou se transforme em  
fatores de desagregação nacional.  
Art. 6o. Pautam-se as relações internacionais  
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do Brasil pela dignidade nacional, intocabilidade  
dos direitos humanos, direitos dos povos à  
autodeterminação e à soberania, não ingerência nos  
assuntos internos de outros Estados, solução  
pacífica dos conflitos internacionais e cooperação  
com todos os demais povos para a emancipação e o  
progresso da humanidade.  
Art. 7o. O Brasil preconiza na ordem  
internacional, a codificação progressiva do  
Direito das Gentes e a criação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória, a instituição de uma ordem  
econômica justa e equitativa; a união  
internacional contra a competição armamentista e o  
terrorismo; o desarmamento geral e a dissolução  
dos blocos político-militares; o estabelecimento  
de um sistema universal de segurança; o  
intercâmbio tecnológico, científico e cultural,  
sem prejuízo da reserva de mercado; o direito  
universal de uso, reprodução e imitação das  
descobertas relativas à vida, à saúde e à  
alimentação; a suspensão do sigilo bancário,  
diante de decisão transitada em julgamento do  
Supremo Tribunal Federal ou da Justiça do País  
onde o titular conta tenha domicílio.  
Art. 8o. Os tratados internacionais dependem  
da aprovação do Congresso Nacional, mesmo em se  
tratando de matéria de interpretação ou  
prorrogação de tratados preexistentes ou de  
natureza meramente administrativa.  
Parágrafo único. Nos casos de interpretação,  
aperfeiçoamento ou prorrogação, os tratados serão  
levados, dentro de trinta dias, ao conhecimento do  
Congresso Nacional, incorporando-se o seu conteúdo  
normativo, à ordem interna, depois de aprovados,  
revogando a lei anterior e revogáveis por lei nova." 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24303 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se ao art. 2o., dos Princípios  
Fundamentais, o seguinte:  
"... pela união indissolúvel dos Estados,  
Distrito Federal e Territórios, tem como  
fundamentos..." 
Justificativa 
A União é constituída pelos Estados, Distrito Federal e Territórios. Não apenas pelos Estados. 
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Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:24464 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do artigo 2o, com o  
acréscimo da expressão "Distrito Federal",  
passando dito texto a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal,  
tem como fundamentos..." 
Justificativa 
Tal como previsto no artigo 28, a República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o 
Distrito Federal. Como está redigido, o artigo 2º, que se pretende modificar, conflita com o artigo 28. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:24471 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Parágrafo único do art. 1o. - Substituir a  
expressão "com ele" pela expressão "em seu nome". 
Justificativa 
A redação decorrente da modificação sugerida restaura a forma e o conteúdo consagrado em 
Constituições anteriores. Quando, no texto proposto pelo substitutivo do Relator, se afirma que o 
poder é exercido com o povo, nega-se o regime representativo (consagrado no art. 2°). Com efeito, 
os representantes não exercem o poder com o povo, porque senão seriam parceiros e não 
representantes. De fato, e de direito os representantes exercem o poder, em nome e benefício do 
povo.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24537 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 1o, que passa a ter a  
seguinte disposição:  
"Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa, tendo por base o Estado Democrático de  
Direito e o preenchimento dos poderes de forma  
representativa e participativa, para garantir os  
direitos fundamentais dos povos." 
Justificativa 
No texto, há um equívoco, pois o Art. 1° trata o Estado Brasileiro como Nação, quando se sabe que, 
no contexto jurídico, são institutos distintos.  
Por outro lado, jugamos que, no preâmbulo dos Princípios Fundamentais do Estado, cabe dizer que o 
preenchimento dos poderes se processa de forma, sempre representativa e participativa.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25519 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se e suprima-se parte do § 1o., do  
Artigo 6o., ficando assim redigido:  
Artigo 6o. - ................................  
§ 1o. - Todos são iguais perante o Estado, a  
Constituição e a Lei, sem distinção de qualquer natureza. 
Justificativa 
Não há necessidade, no texto constitucional, fazer-se menções ou considerações.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25520 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar o Artigo 1o., para a seguinte redação:  
Artigo 1o. - O Brasil é uma nação constituída  
em sociedade livre, justa e solidária, irmanada na  
comunhão do povo brasileiro. 
Justificativa 
Explicitar o conceito de justiça social e soberania, como determinante e não como futuro.  
A expressão “que visa” sempre objetivará, sem determinante.  
Numa Constituição que se pretende duradoura, há que ser escrita sobre conceitos determinados.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25960 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
Art. 2o. - O Brasil é uma federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
governo, sob regime representativo, e tem como  
fundamentos: 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reinvindicações da célula-mater da federação brasileira. Todavia, o projeto carece de 
maior objetividade ao não consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:26000 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 2o.  
Dê-se ao art. 2o. a redação seguinte:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil  
constituída sob regime representativo pela União  
indissolúvel dos Estados, tem como fundamento a  
soberania do povo, a nacionalidade, a cidadania, a  
dignidade das pessoas e o pluralismo político. 
Justificativa 
A emenda reproduz, de forma sintética, os fundamentos contidos no art. 2º do Projeto de 
Constituição, da Comissão de Sistematização. Aquela redação nos parece mais adequada. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:26105 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Dê-se a redação seguinte ao artigo 2o. do  
Substitutivo do Relator ao projeto de Constituição  
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da Comissão de Sistematização:  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
constituída sob o regime representativo pela União  
Indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios, tem como fundamentos a soberania,  
a nacionalidade, a cidadania, a dignidade das  
pessoas e o pluralismo político. 
Justificativa 
Desde a Constituição de 1934, o Distrito Federal e os Territórios, ao lado dos Estados, constituem, 
por sua indissolúvel união, a nação brasileira (1934), o Estado Federal (1967), de acordo com os 
seguintes dispositivos: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 16 de julho de 1934): 
“Art. 1º. A nação brasileira, construída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios em Estados unidos do Brasil, mantém como forma de Governo, sob o 
regime representativo, a República federativa proclamada em 15 de novembro de 1989”. 
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 10 de novembro de 1937): 
“Art. 3º. O Brasil é um Estado Federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial”. 
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 18 de setembro de 1946): 
“Art. 1º. Os Estados Unidos do Brasil mantém, sob o regime representativo, a Federação e a 
República. 
Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. 
§ 1º A união compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os Territórios”. 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL (de 24 de janeiro de 1967): 
“Art. 2º A República federativa do brasil constituída sob regime representativo pela união indissolúvel 
dos Estados, tem como fundamentos a soberania, a nacionalidade, a cidadania, a dignidade das 
pessoas e o pluralismo político”. 
“Art. 28 A República Federativa do brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal, todos 
autônomos em sua respectiva esfera de competência”. 
O art. 2º ora emendado, como está no Substitutivo do Relator, não contempla todas as unidades que 
compõem a Federação. Excluiu, inusitadamente, em primeiro lugar, o Distrito Federal, que, a par de 
ser uma unidade federada sui generis, teve a sua autonomia política decretada por força da Emenda 
Constitucional nº 26, estabelecendo sua representação no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados. 
Excluiu, também, não menos inusitadamente, os Territórios, sob o argumento de que integram a 
própria União, não constituindo, por isso, unidade federada, tratando-os, nos termos do Decreto-Lei 
nº 411, como se fossem autarquias. 
Isto caracteriza um equívoco lamentável, uma vez que estas unidades federadas, os Territórios, 
constituídos de maneira anômala, são, em realidade, integrantes da Federação como a unidade e 
não como autarquia, como alguns doutos costumam sustentar. 
É que, se fossem autarquias, sete territórios, apesar de denominados federais, não estariam 
subdivididos em municípios, seus eleitores não elegeriam os seus prefeitos e suas Câmaras de 
Vereadores. 
Vê-se, com efeito, que se trata de unidade federada singular, com relativa autonomia política, com 
representação na Câmara Federal, e que, por isso, não pode ser excluída da comunhão que enseja a 
existência da União. 
Com efeito, em linhas gerais, é absurdo dizer-se que os territórios não integram a República 
Federativa do brasil como unidades federadas autônomas só porque o governador é nomeado pelo 
presidente da República. Este argumento não é válido, porque o Distrito Federal tem Governador 
nomeado pelo Poder Central e integra a república Federativa do Brasil. 
Pelo Art. 2º do Substitutivo, o Distrito Federal e os territórios ficariam excluídos da República 
Federativa do Brasil, pois não fazem parte de qualquer dos Estados que a constituem. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:26649 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo Primeiro do Substitutivo do Relator. 
Justificativa 
Desnecessário ao texto da nova Constituição.  
Parecer:   
   A supressão do art. 1o. implicaria a supressão de importante e tradicional enunciado, o de que 
"todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26660 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação,  
suprimindo-se o atual artigo 2o.  
"Art. 1o. - O Brasil é um Estado organizado  
sob a forma de República Federativa a qual é  
constituída sob o regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios e tem como fundamento a soberania, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade das  
pessoas e o pluralismo político.  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo  
e com ele é exercido. 
Justificativa 

1. A redação proposta para os dois primeiros artigos não reaparece adequada. Uma (art. 1º), 
por inconsistente e a outra (art. 2º) por incompleta uma vez que prevê a indissolubilidade dos 
Estados como garantia para a manutenção da República. 

2. Ora perguntamos, e o Distrito Federal? E os Territórios?  
3. O Brasil é um todo formado pelos Estados, Distrito Federal e Territórios. A Federação não 

pode estar limitada aquelas unidades dotadas de autonomia política e administrativa, como é 
o caso dos Estados. Necessariamente, a Federação abrange os limites desse conjunto de 
territórios independentes do seu grau de participação política no que respeita á nação aí 
englobada. 

4. Aliás, se o pressuposto for- como parecer ser- o de “autonomia política e administrativa”, o 
nobre relator comete um equívoco, eis que no art. 47 admite ele este tipo de autonomia para 
o Distrito Federal. 

5. Ademais, seria um contrassenso não considerar os Territórios como integrantes dessa “união 
indissolúvel” que é a Federação, justamente quando estão eles nas fronteiras internacionais 
com os seus habitantes naturalmente expostos às influências de outros povos. 

6. Assim, cremos, nos termos desta emenda, é possível a fusão dos dois artigos com um 
sentido mais claro e abrangente. 

Parecer:   
   A ideia básica é a fusão dos arts. 1o. e 2o., que achamos adequada. Rejeitamos, entretanto, a ideia 
de que os Territórios sejam unidades da Federação. Com relação ao parágrafo único aceitamos 
emenda que se coaduna com o regime representativo. Assim sendo, pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26922 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 1o. parágrafo único, do  
substitutivo relator.  
Redija-se o parágrafo único do artigo 1o. da  
seguinte forma:  
"Art. 1o. .............................  
Parágrafo único. - Todo o poder emana do povo  
e em seu nome será exercido". 
Justificativa 
Esta é a definição clássica das democracias representativas. A fórmula de dizer que o poder será 
exercido com o povo não se ajusta à teoria da Representação.  
No Estado Moderno não há possibilidade de se exercer a democracia direta, quando o Poder seria 
exercido com o povo e não em nome do povo.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27156 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PT/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 1o. do  
Título I do substitutivo do relator a Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 1o. .............................  
Parágrafo único. Todo o poder é exercido por  
delegação e participação popular direta. Sua  
organização deve ter por fim a eliminação das  
desigualdades sociais, e assegurar a todos uma  
vida digna, livre e feliz. 
Justificativa 
A representação e a participação direta são dois princípios fundamentais e complementares da 
soberania popular. A nova constituição deve garanti-los evitando-se reduzir à representação o 
exercício da soberania popular.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:27925 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § único do Art. 1o. do Substitutivo  
do relator, a seguinte redação:  
Art. 1o. - .................................  
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Parágrafo Único - Todo poder emana do povo e  
em seu nome e proveito será exercido 
Justificativa 
Ao propormos a alteração na redação do parágrafo único do art. 1° do Substitutivo do Relator, 
estamos definindo o uso do poder e em proveito de quem ele deve ser exercido. Este dispositivo, que 
foi lançado em uma Constituição, pela primeira vez, na Bélgica, em 1831, e incorporada ao nosso 
direito Constitucional em 1834, tem por finalidade definir a origem popular do poder, e a necessária 
precisão sobre a finalidade do seu exercício.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:27927 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o, do Substitutivo do Relator,  
a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa Democrática  
do Brasil é constituída, sob regime  
representativo, pela união indissolúvel dos Estados. 
Justificativa 
Propomos a inclusão da palavra “Democrática” no artigo 2° do Substitutivo do Relator, de forma a 
assegurar dentro dos princípios fundamentais, o termo da Constituição que estamos escrevendo, e 
que precisamos tornar realidade: uma República Democrática. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28154 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O Parágrafo Único do artigo 1o. passa a ter a  
seguinte redação:  
Parágrafo Único - Todo o poder emana do povo  
e em seu nome é exercido. 
Justificativa 
O poder não é exercido com o povo, mas em seu nome, por seus representantes legitimamente 
escolhidos. A fórmula proposta está consagrada no Direito brasileiro. Na história do país, foi o único 
texto constitucional aclamado pelo povo, no histórico Comício das Diretas no Rio de Janeiro.  
Os constituintes que acreditam que o poder se deve exercer “com o povo” certamente aceitarão a 
redação proposta nesta emenda: mais de um milhão de pessoas a consagraram, na maior 
manifestação cívica do país.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28358 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA - SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: arts. 1o. e 2o. do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 1o. do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
fundada no Estado Democrático de Direito e no  
Governo representativo, instituída pela vontade  
soberana de seu povo com a firme determinação de  
construir uma sociedade livre, justa e solidária".  
Suprimam-se do art. 2o. as seguintes expressões:  
"sob regime representativo" 
Justificativa 
A emenda visa, como é normal nas Constituições modernas e também em nossa tradição, iniciar a 
Constituição por um dispositivo que expressamente declare a forma política do Estado. No projeto, 
embora não se tenha feito esta declaração, deu-se no art. 3° uma redação que presume 
conhecimento do regime político do Estado brasileiro, como se dispositivo anterior já o houvesse 
declarado.  
A supressão de expressões do art. 2° visa citar a repetição tendo em vista a redação proposta para o 
art. 1°.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28500 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo único do art.1o do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 1o do projeto  
de Constituição a seguinte redação, remunerando-se  
para art. 2o. e este para art. 3o:  
"Art. 2o. - Todo o poder pertence ao povo e  
por ele é exercido através de representantes  
eleitos por voto direto e secreto, ou diretamente,  
nos casos previstos nesta Constituição." 
Justificativa 
A forma proposta na emenda é bem mais enfática do que a utilizada pelo projeto e, tradicionalmente, 
pelas Constituições brasileiras. Ela é adotada por várias Constituições democráticas estrangeiras, 
especialmente pelas mais modernas, tais como: Espanha (art. 1°), França (art. 3°), Guiné-Bissau (art. 
2°), Itália (art. 1°), Portugal (art. 3°), Uruguai (art. 4°). Realmente, entre dizer-se que o poder emenda 
do povo e que é exercido em nome dele ou com ele, e declarar-se que o poder é do povo, pertence 
ao povo, que o exerce através de representantes ou diretamente, há uma substancial diferença, pois 
no último caso está-se dando todo destaque ao titular do poder e não ao delegado ou mandatário, no 
primeiro.  
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A redação proposta na emenda tem o grande efeito de demonstrar o espírito democrático da 
Constituinte no seu firme propósito de prestigiar o detentor da soberania, o povo, e de reconhecer a 
posição de simples delegados daqueles que, na prática, exercem as funções de comando do Estado.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28504 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo Único do Art. 1o. do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 1o. - ................................  
Parágrafo único - todo o poder emana do povo  
e em seu nome é exercido." 
Justificativa 
O povo é a fonte de todo poder legítimo.  
Como o exercício desse poder por todos, ao mesmo tempo, é impossível, criaram-se, ao longo da 
História, mecanismos pelos quais ele é delegado a representantes eleitos, consubstanciando-se o 
princípio democrático da representação.  
A inovação introduzida pelo relator, de que “Todo o poder emana do povo e com ele é exercido”, fere, 
a nosso ver, o princípio da representação, motivo pelo qual apresentamos nossa emenda, que 
procura restabelecer o princípio consagrado.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28557 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao Preâmbulo e ao Título I - Dos princípios  
Fundamentais - a seguinte redação, suprimidos os  
artigos 3o., 4o. e 5o.  
Preâmbulo  
Nós, representantes do povo brasileiro, em  
nome dele e invocando a proteção de Deus para  
nosso Estado de Direito, republicano, federal e  
livre, fundado pelos nossos maiores e aperfeiçoado  
pela incorporação de conquistas sociais para esta  
e as futuras gerações, promulgamos a presente  
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1. O Brasil é República Federativa  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
municípios, distrito Federal e territórios, sob  
regime democrático, que consagra a dignidade da  
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pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da  
economia livres, o pluralismo representativo e a  
soberania da Nação.  
§ 1o. Todo o poder emana do povo e em seu nome é  
exercido.  
§ 2o. O idioma oficial do Brasil é o português e  
são símbolos nacionais a bandeira, o hino, as  
armas da República e outros estabelecidos em lei.  
§ 3o. Brasília, Distrito Federal, é a Capital da União.  
Art. 2o. Os conflitos internacionais deverão  
ser resolvidos por negociação direta, arbitragem e  
outros meios pacíficos, com a cooperação dos  
organismos internacionais de que o Brasil  
participe ou reconheça como de relevante  
importância para a causa da humanidade.  
Art. 3o. (Suprimido).  
Art. 4o. (Suprimido).  
Art. 5o. (Suprimido). 
Justificativa 
Não deve o preâmbulo ser muito longo, como o que consta do substitutivo. Propõe-se um texto mais 
conciso. 
O artigo 1º do substitutivo do Relator contém erro de conceito, posto que a declaração inicial deve 
definir o Estado e o regime político. 
Com apenas dois artigos, esta emenda esgota os Dispositivos Preliminares. Nada mais é preciso. 
O modelo constitucional, sinteticamente enunciado, será desenvolvido nos Capítulos e Títulos 
seguintes. 
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28662 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA/SUBSTITUTIVO  
1) Suprimindo-se o art. 1o, renumere-se o  
art. 2o. e dê-se-lhe a seguinte redação:  
"Art. 1o. - A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo, é composta  
pela união indissolúvel dos Estados e Distrito Federal.  
§ 1o. - Todo poder emana do povo e em nome é exercido.  
§ 2o. - A língua nacional do Brasil é a  
portuguesa e são símbolos nacionais a bandeira, o  
hino, o escudo e as armas da República".  
2) Dê-se ao art. 3o. a seguinte redação:  
Art. 3o. - São Poderes do Estado o  
Legislativo, o Executivo e o Judiciário,  
interdependentes e harmônicos."  
3) Suprima-se o art. 4o.  
4) Dê-se ao art. 5o. a seguinte redação:  
Art. 5o. - O Brasil orientará sua política  
externa pelos princípios da independência  
nacional, do respeito aos direitos do homem, do  
direito dos povos à autodeterminação e à  
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independência, da igualdade entre os Estados, da  
solução prática dos conflitos internacionais, da  
não ingerência nos assuntos internos dos outros  
Estados e da cooperação com todos os outros povos  
para a emancipação e o progresso da humanidade.  
5) Incluam-se os seguintes artigos,  
renumerados os que se lhes seguirem:  
"Art. 6o. - os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Executivo dependem  
de aprovação do Congresso Nacional, excetuados os  
que visem simplesmente a executar ou interpretar  
atos pré-existentes e os de natureza meramente  
administrativa.  
§ 1o. - Os acordos do Poder Executivo,  
concluídos sobre matéria da sua competência  
exclusiva ou para executar, tratado convenção ou  
outro ato internacional já aprovado, serão ao  
conhecimento do Congresso Nacional, até três meses  
após sua conclusão. Se forem considerados  
relevantes para a segurança do País, deles se dará  
conhecimentos apenas às Comissões técnicas,  
incumbidas de, na Câmara dos Deputados e no Senado  
Federal, estudar matérias sobre relações  
internacionais.  
§ 2o. - Os tratados, convenções e outros atos  
internacionais celebrados pelo Brasil se  
incorporam ao direito interno e têm primazia sobre  
a lei.  
Art. 7o. - o exercício de competência  
derivadas desta Constituição pode ser atribuído a  
organizações internacionais, desde que a aprovação  
do tratado se efetue pelo mesmo processo e pelo  
mesmo "quórum" previstos para a emenda à  
Constituição. 
Justificativa 
Esta Emenda compreende todo o título “Dos Princípios Fundamentais”, visando o seu 
aperfeiçoamento. 
Com esse intuito, suprimimos os artigos 1º e 4º, por entendermos que no primeiro caso, não pode se 
dar a abertura de um texto constitucional com a definição do Brasil como nação e, no segundo caso 
por estar, o conteúdo desse artigo, implícito na “Ordem Social” e na “Ordem Econômica”. 
Reelaboramos o art. 2º colocando como parágrafos seus o parágrafo único do art. 1º também 
restruturado por força de ser o Brasil uma república federativa, como o afirma o “caput”, sendo, 
portanto, o poder exercido em nome do povo e não com o povo – e o atual art. 12, por estar, 
atualmente, deslocado. 
Oferecemos, ainda, nova redação ao art. 5º e incluímos dois novos artigos por ser nosso 
entendimento o de que entre os princípios fundamentais do Estado brasileiro devem ser incluídos 
aqueles que orientarão a sua política externa. Os princípios propostos na redação do artigo 5º, têm 
sido adotados pelo Brasil. 
No artigo 6º, por já estar consagrada no Direito pátrio, mantivemos a expressão “tratados convenções 
e atos internacionais”, empregada pela Constituição em vigor. O disposto no § 1º visa a permitir ao 
Legislativo o exercício do poder de fiscalização que lhe incumbe. A proposta contida no § 2º almeja 
transformar em regra constitucional orientação que vem sendo observada na jurisprudência brasileira: 
a supremacia da norma internacional decorrente de manifestação expressa da vontade do Governo 
brasileiro, por intermédio do Executivo e do Legislativo.  
O artigo 7º visa a permitir que o Brasil, atento às mudanças e ao progresso que se operam na ordem 
internacional, possa, se quiser ingressar em organizações supracitadas. Na América já se fala na 
formação de um mercado comum latino-americano. No momento em que se elabora a nova 
Constituição não se pode esquecer esta realidade. Entendemos, todavia, que essa decisão, pela 
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aprovação do tratado, de ser tomada por “quórum” e processo especiais, isto é, os mesos previstos 
para a emenda à Constituição.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28747 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO § ÚNICO DO ART. 1o.  
ART. 1o. § ÚNICO -  
Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido: 
Justificativa 
O art. 1° consagra o regime representativo.  
A expressão “com ele (= o povo) é exercido” limita e, mesmo impede a representatividade.  
Ao consagrar a representatividade não está retirando do povo o poder político, mas se está 
fortalecendo os órgãos que atuam por delegação da coletividade e por ela acolhidos.  
Estranho venha a Assembleia Nacional Constituinte retirar, se aprova a norma contida no anteprojeto, 
a representatividade da Câmara e do Senado, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de 
Vereadores, como se só ela e mais ninguém após ela tivesse legitimidade para ser representativa do 
povo brasileiro.  
A vigorar a proposta é necessário que se altere o art. 2° de seu anteprojeto, prevendo-se, então a 
forma “semi representativa” de governo, isto é, uma combinação de exercício de governo pelos 
cidadãos eleitores com o dos seus representantes.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação.   
 
 EMENDA:29040 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 1o. e 2o. do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação, renumerando-se os demais.  
Art.1o. - O Brasil é uma República federativa  
democrática, independente e constituída, sob o  
regime participativo, pela união indissolúvel dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  
Parágrafo único: Todo o poder emana do povo e  
com ele é exercido. 
Justificativa 
A presente emenda visa a tornar o texto mais consentâneo, definir o sistema de governo no País, 
acrescentar o Distrito Federal e os Territórios como unidades integrantes da União, além de propor, 
através do regime participativo, maior coerência com o estabelecido no parágrafo único do art. 1º, em 
que “todo o poder emana do povo e com ele é exercido”. 
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
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   EMENDA:29339 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO  
ART. 1o. do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
Art. 1o. ......................... 
Parágrafo único - Todo poder emana do povo e  
em seu nome será exercido. 
Justificativa 
O poder que emana do povo é o poder político.  
Ora, ao se consagrar a democracia representativa, como se faz ao longo de todo o texto do Projeto, 
não se pode, ao mesmo tempo, instituir, sub-repticiamente, a forma direta.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29340 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 1o. do Substitutivo do  
Relator ao Projeto da Constituição.  
Art. 1o. - A República Federativa do Brasil é  
uma nação constituída democraticamente pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, tendo como fundamentos: a soberania  
política e econômica do País, a nacionalidade, a  
Cidadania, a dignidade da pessoa humana, a  
liberdade individual e o pluralismo político. 
Justificativa 
A modificação proposta visa conferir ao texto maior objetividade, de modo a que expressa, 
efetivamente, os princípios fundamentais sobre os quais se assentam a nação e a República, como 
pretende o Título. 
Parecer:   
   As emendas 32178-1, 29340-1, 29338-9, 29337-1, 29336-2 e 29335-4, de autoria do nobre 
Constituinte Deputado José Egreja, formam um todo coerente que modificaria excessivamente o 
Título I do Substitutivo, alterando-o em pontos que julgamos fundamentais. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29942 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   O Artigo 2o. passará a Artigo 1o. com a  
seguinte redação:  
O Brasil é uma República Federativa e  
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representativa fundada na união indissolúvel de  
seus Estados.  
§ 1o. - Todo o poder emana do povo e em seu  
nome é exercido. 
Justificativa 
A presente emenda teve por objetivo corrigir a imprópria fórmula analítica adotada na redação – “tem 
como fundamento” por “fundada na” – transformando-a em sintética, como deve ser o texto 
constitucional. 
Outrossim, suprimiu afirmações redundantes de soberania, nacionalidade, cidadania, dignidade e 
pluralismo, já exaustivamente ínsitas à ideia de “república” e “representativa” enunciada “a priori”, ou 
despiciendas (por não se tratar de um texto de organização tribal) ou excessiva e não 
inconvenientemente detalhistas. 
A adoção do Parágrafo único, deslocando-o do Artigo 1º do Substitutivo e dando-lhe nova redação, já 
está devidamente justificado na emenda supressiva que lhe foi especificamente destinada. 
Parecer:   
   A emenda implica, na verdade, a supressão dos arts. 1o. (exceção ao parágrafo único) e 2o., e a 
criação de um novo artigo. Não concordamos com a supressão dos princípios enunciados nesses 
dois artigos, mas aceitamos a proposta de enunciação do exercício do poder em nome do povo. 
Portanto: por aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29943 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   O "Caput" do Artigo 1o. deve ser suprimido. 
Justificativa 
Não é de bom alvitre iniciar um texto constitucional com crassos equívocos conceituais combinados 
com injustificáveis elucubrações que melhor colocadas estariam no preâmbulo.  
Trata-se de dispositivo inócuo e despiciendo e sua supressão é imperativo de discernimento 
institucional. Não estamos redigindo documento populesco e populista, mas edificando a norma maior 
de nosso ordenamento jurídico.  
A redação de normas constitucionais inaplicáveis, ou por limitações do Homem ou por limitações do 
Estado, é fórmula inconsequente de descredibilização do Direito, transformando a todos, legisladores 
e legislados, constituintes e jurisdicionáveis, em grotescos monumentos de obtusidade institucional.  
O legislado, como destinatário da norma, por excelência, é muitas vezes, nesse irresponsável estilo 
de criar o inaplicável, ardilosamente invocado, em construções destinadas à fácil compreensão das 
massas, mas que, concretamente, em nada lhes poderá ajudar.  
Pelo exposto e na premência de elidir os equívocos do supérfluo, somos pela supressão pura e 
simples do caput do Artigo 1° do Substitutivo do Eminente Relator.  
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do caput do art. 1o., mas não leva em conta o que fazer com o 
parágrafo único do mesmo artigo. Propomos a rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:29945 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   O Parágrafo único do Artigo 1o. deve ser  
modificado nos seguintes termos:  
Artigo 1o. - ................................  
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Parágrafo Único - Todo poder emana do povo e  
em seu nome é exercido. 
Justificativa 
A redação de normas constitucionais inaplicáveis, ou por limitações do Homem ou por limitações do 
Estado, é fórmula inconsequente de descredibilização do Direito, transformando a todos, legisladores 
e legislados, constituintes e jurisdicionáveis, em grotescos monumentos de obtusidade institucional.  
O legislado, como destinatário da norma, por excelência, é muitas vezes, nesse irresponsável estilo 
de criar o inaplicável, ardilosamente invocado, em construções destinadas à fácil compreensão das 
massas, mas que, concretamente, em nada lhes poderá ajudar.  
Tal redação não só revoga a tradição iluminista do “Contrato Social”, no qual o povo, os destinatários 
da norma e governados, exercem a condição de “mandantes”, para serem também protagonistas do 
Governo, já que “...com ele exercido”, no lugar da tradicional expressão”... em seu nome exercido”.  
É de medida evidência que o exercício do poder e os mecanismos de governo em nada irão se alterar 
pela inovação conceitual.  
Ademais, “... com ele exercido” é fórmula sequer cogitada mesmo na “profissão democrática de 
Gettysburg”, onde o presidente Abraham Lincoln asseverou lapidarmente ser a democracia o governo 
“of the people”, “by the people”, “for the people”. With the people”, não! 
Cumpre finalmente assinalar que a privilegiada condição de mandante no “Contrato Social” não 
significa exclusão do processo político. Os governados outorgam aos governantes o poder de 
governar, mas não governam com eles e assim não o foi nem no “Século de Péricles”, onde as 
dimensões da “Polis” e as limitações do conceito de cidadania permitiam que toda a “demos” se 
reunisse na “Agora” e governasse. Certamente o “Pai da Democracia” também não aprovaria tal 
quimera, nem com a possibilidade de reunir todos os cidadãos em praça pública.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:30028 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Substitutivo ao Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A Republicana Federativa do  
Brasil constituída sob regime representativo pela  
união indissolúvel dos Municípios e dos Estados,  
tem como fundamentos a soberania, a nacionalidade,  
a cidadania, a dignidade das pessoas e o  
pluralismo político". 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. 
O Projeto constitucional avançou em diversos pontos, consagrando as reinvindicações da célula-
máter da Federação brasileira. Todavia, o Projeto carece da maior objetividade ao não consagrar o 
Município como ente federado. 
Eis a razão da presente iniciativa. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:30437 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 164  

 

Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do art. 2o. para a  
seguinte: Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela União indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos: 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reinvindicações da célula-mater da federação brasileira. Todavia o projeto carece de 
maior objetividade ao não consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:30586 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 2o. "caput"  
Modificar a redação do Art. 2o. para a seguinte:  
Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela União indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma republicana de  
governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos: 
Justificativa 
O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reinvindicações da célula-máter da federação brasileira. Todavia o projeto carece de 
maior objetividade ao não consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:30702 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva - Define os entes  
federados e os fundamentos da República.  
Dispositivo Emendado - Dê-se ao artigo 2o. do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil,  
constituída sob o regime democrático  
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representativo e participativo pela União  
indissolúvel dos Estados e seus municípios, tem  
como fundamentos a soberania a nacionalidade, a  
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo  
político. 
Justificativa 
A constituição do País como república Federativa constituída sob regime democrático representativo 
e participativo, é a maneira proposta para estimular a ampla participação popular em todos os níveis 
da administração pública. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:30730 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Título I, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
"Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa, organizada sob instituições  
representativas e republicanas.  
§ 1o. todo poder emana do povo e com ele e em  
seu nome é exercido.  
§ 2o. O Estado brasileiro reconhece na  
dignidade igual de todas as pessoas humanas e nos  
direitos a ela inerentes o fundamento primeiro e a  
finalidade última da organização política,  
econômica e social, erigindo, como valores  
superiores da ordem constitucional, a liberdade, a  
justiça, o pluralismo político e o progresso.  
§ 3o. Cumpre aos poderes públicos cuidar do  
bem comum, proporcionando as condições necessárias  
a que todos possam desenvolver livre, plena e  
efetivamente as potencialidades da natureza humana.  
Art. 2o. - São símbolos nacionais a Bandeira,  
o Hino o Escudo e as Armas da República,  
vigorantes na data da promulgação desta  
Constituição.  
§ único - É livre o uso de símbolos nacionais  
por qualquer do povo, na forma da lei.  
Art. 3o. - O Estado brasileiro, no exercício  
de sua soberania, participa da sociedade  
internacional por meio de tratados e compromissos  
com os demais Estados soberanos, com organismos  
internacionais e com outras entidades de  
personalidade internacional.  
§ 1o. Tratados e compromissos internacionais  
dependente aprovação do Congresso Nacional,  
excetuados os que visem simplesmente executar,  
aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados  
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preexistenes e os de natureza meramente  
administrativa.  
§ 2o. O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais incorpora-se à ordem  
interna, revogando a lei anterior.  
Art. 4o. - O Brasil não se empenhará em  
guerra antes de esgotar o recurso a negociações  
diretas, arbitragem e outros meios pacíficos de  
solução de conflitos internacionais.  
§ Único - É vedada a guerra de conquista". 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31010 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § único do Art. 1o. do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
Art. 1o. - ............................ 
Parágrafo único - Todo poder emana do povo e  
em seu nome e proveito será exercido. 
Justificativa 
Ao propormos a alteração na redação do parágrafo único do Art. 1° do projeto de Constituição, 
estamos definindo o uso do poder em proveito de quem ele deve ser exercido. Este dispositivo, que 
foi lançado em uma Constituição, pela primeira vez, na Bélgica, em 1831, e incorporada no nosso 
direito constitucional em 1934, tem por finalidade definir a origem popular do poder, e a necessária 
precisão sobre a finalidade do seu exercício.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:31298 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 2o. (caput)  
Modificar a redação do art. 2o. para a seguinte:  
"Art. 2o. - O Brasil é uma Federação  
constituída pela união indissolúvel dos Municípios  
e dos Estados, adota a forma Republicana de  
Governo, sob o regime representativo, e tem como  
fundamentos:" 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 167  

 

O Município é uma realidade inafastável. O projeto constitucional avançou em diversos pontos, 
consagrando as reivindicações da célula-mater da federação brasileira. Todavia o projeto carece de 
maior objetividade ao não consagrar o Município como ente federado. Eis a razão da proposta supra.  
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:31558 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva art. 1o.  
Dê-se ao art. 1o. do Projeto de Constituição  
do Substitutivo do Nobre Relator a seguinte  
redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma República federativa  
instituída pelos brasileiros, irmanados num povo  
independente, com o objetivo de construir uma  
sociedade livre, justa e solidária voltada pelo  
direito e social, segundo sua índole e a  
determinação de sua vontade. 
Justificativa 
Desta forma, estaremos abrangendo no artigo inaugural da Nova Constituição, as aspirações do Povo 
Brasileiro, estando também mais atualizados com o mundo moderno.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:31651 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Substituam-se os Artigos 1o., 2o., 3o., 4o. e  
5o. pelos seguintes:  
Art. 1o. - A República Federativa do Brasil,  
livre e soberana, organizada em Estado de Direito  
sob regime representativo pluripartidário, é  
constituída pela união indissolúvel do Distrito  
Federal, dos Territórios Federais e dos Estados  
Federados componentes de Regiões Geoeconômicas.  
§ 1o. - A soberania pertence ao povo, que a  
exercita através dos seus representantes legítimos.  
§ 2o. - São poderes do Estado o Legislativo,  
o Executivo e o Judiciário, harmônicos e  
independentes.  
§ 3o. - A legitimidade dos poderes eletivos  
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Legislativo e Executivo - se funda no sufrágio  
universal e no voto direito e secreto.  
§ 4o. - A autonomia das Regiões será  
estatuída em lei complementar, segundo o disposto  
no Capítulo VI do Título IV desta Constituição.  
§ 5o. - O português é a língua oficial do  
Brasil, cujos símbolos nacionais são a bandeira, o  
hino, as armas e o selo da República, existentes  
nesta data.  
Art. 2o. - Constituem objetivos fundamentais  
do Estado a manutenção da ordem democrática e o  
desenvolvimento nacional, mediante redução das  
desigualdades sociais e regionais, sem preconceito  
de raça, sexo, cor, religião, nascimento, idade e  
qualquer outra forma de discriminação.  
Art. 3o. - As relações internacionais do  
Brasil fundamentam-se:  
a) no respeito aos direitos humanos, à  
autodeterminação e cooperação dos povos, à  
igualdade dos Estados, à defesa da paz, à solução  
pacífica dos conflitos e nos demais procedimentos  
destinados a assegurar vida digna e convívio  
harmônico entre as Nações;  
b) no repúdio e combate ao terrorismo, ao  
colonialismo e às ações discriminatórias.  
Parágrafo único - Os acordos, convenções,  
tratados e demais atos internacionais, aprovados  
pelo Congresso Nacional, prevalecem sobre o  
direito interno, revogando ou suspendendo a  
eficácia das normas legais conflitantes. 
Justificativa 
Em apenas três artigos condensamos a matéria do Título I (Princípios Fundamentais), que preferiu 
transferir para o Título II – Dos Direitos e Liberdades Fundamentais – a regulação da cidadania, da 
nacionalidade e dos direitos políticos, a qual, a nosso ver, deveria constar dos princípios 
Fundamentais. 
Com esta sugestão, deixamos o enquadramento da matéria a critério do Relator. Em emenda à parte, 
propomos a definição do Título como “Dos direitos e garantias”, incorporando a matéria do Título III 
como capítulo do referido Título II. 
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31800 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA - ART. 1o.  
Dê-se ao Artigo 1o. do Projeto de  
Constituição do Substitutivo do Nobre Relator a  
seguinte redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
instituída pelos brasileiros, irmanados num povo  
independente, com o objetivo de construir uma  
sociedade livre, justa e solidária, voltada pelo  
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direito e social, segundo sua índole e a  
determinação de sua vontade. 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32106 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substituir, no caput do art. 1o. o verbo  
"construir" por "desenvolver". 
Justificativa 
Dizer que o Brasil “visa a construir uma sociedade livre, justa e solidária” dá uma imagem bastante 
negativa, senão pejorativa, da sociedade brasileira nos 487 anos de existência que antecedem o 
presente Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   O verbo "desenvolver", no caso, seria ambíguo, dada, sobretudo, a conotação que tem assumido de 
"desenvolver economicamente". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32178 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO TÍTULO DO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PELA SEGUINTE REDAÇÃO:  
Art. 1o. - A República Federativa do Brasil é  
uma nação constituída democraticamente pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
territórios, tendo como fundamentos: a soberania  
política econômica do País, a nacionalidade, a  
dignidade, da pessoa humana a liberdade individual  
e o pluralismo político.  
Parágrafo único Todo poder emenda do povo em  
seu nome será exercido.  
Art. 2o. Os tratado e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso  
Nacional, após o que, terão força de lei.  
Art. 3o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais no princípio da  
independência nacional, na intocabilidade dos  
direitos humanos, no direito à autodeterminação  
dos povos, na igualdade dos Estados, na solução  
pacífica internacionais, na defesa da paz,  
no repúdio ao terrorismo e na cooperação com todos  
povos, para o progresso da humanidade. 
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Justificativa 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderação sinceras do Senhor relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras ás leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   As emendas 32178-1, 29340-1, 29338-9, 29337-1, 29336-2 e 29335-4, de autoria do nobre 
Constituinte Deputado José Egreja, formam um todo coerente que modificaria excessivamente o 
Título I do Substitutivo, alterando-o em pontos que julgamos fundamentais. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32370 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Os artigos 1o., 2o. e 3o. do Substitutivo do  
Relator passam a ter a redação seguinte:  
art. 1o. A República Federativa do Brasil,  
constituída pela União indissolúvel dos Estados  
Federados, respectivos Municípios, e Distrito  
Federal, é um estado de direito democrático, pela  
vontade soberana do povo brasileiro, de onde emana  
todo poder.  
§ 1o. Brasília, no Distrito Federal, é a  
capital do país e sede do governo federal.  
§ 2o. São símbolos nacionais a bandeira, o  
hino e as Armas da República criados por lei,  
podendo os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios ter símbolos próprios.  
§ 3o. A língua portuguesa falada no Brasil é a oficial. 
Justificativa 
Uma Constituição estrutura um estado. Institui o governo do povo de determinado território. É o 
conjunto de normas jurídicas que organiza politicamente a nação. Não é constituição de uma nação, 
que procede o Estado e é objeto de ação governamental.  
A Emenda aponta os elementos essenciais do objetivo constituinte, ou seja, a forma de estado, a 
forma de governo, seu regime político e a fonte de sua legitimidade, fundada na soberania popular, 
de ordem emana todo poder político. Indica, além disso, o nome do Estado-nação, inclusive para 
efeito de relações internacionais.  
Nos parágrafos em que se desdobra, contém a indicação da capital, dos símbolos nacionais e da 
língua oficial.  
São portanto, preceitos estruturais básicos da Constituição, cujos dispositivos subsequentes 
desdobrarão a matéria constitucional decorrente.  
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Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:32663 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substituir-se:  
Art. 1o. - O Brasil É Uma Nação Pluriétnica,  
Irmanada Pela Construção De Uma Sociedade Livre,  
Soberana, Justa e Solidária. 
Justificativa 
A História Brasileira registra, de forma irrefutável, a composição de seu povo, valores éticos, culturais, 
morais e religiosos, fundados na participação efetiva de várias etnias, destacando-se o negro o índio 
e o branco. A evolução da conquista do território e consolidação dos diversos modelos econômicos 
porém, culminou pela dominação do europeu sobre os índios-nativos e sobre os negros, para cá 
trazidos à força, do continente africano, se constituindo inicialmente na grande mão-de-obra escrava, 
e posteriormente com a “abolição”, na grande massa super explorada pelas elites detentoras do 
poder político econômico e cultural.  
Este processo de opressão, ainda reinante em nossos dias, tem na atualidade o sustentáculo 
ideológico da “democracia racial”, tal propalada e tão pouco vivenciada, na medida em que através 
dos mais hediondos mecanismos, retira do negro o direito à sua existência como tal, e a plena 
cidadania.  
Assim, a afirmação da identidade nacional para necessariamente pelo reconhecimento, das 
categorias étnicas que compõem a nação brasileira.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33224 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Título I  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo pela União  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, tem como fundamentos a soberania, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade das  
pessoas e o pluralismo político.  
Título IV  
Capítulo I  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Territórios.  
§ 2o. - Suprimir  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal, os  
Territórios e os Municípios poderão ter símbolo  
próprios.  
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Art. 29 - À União, aos Estados, ao Distrito  
Federal, aos Territórios e ao Municípios, é vedado:  
I ................................... 
II .................................. 
etc. 
Justificativa 
As constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967 consagram a integração dos Territórios entre as 
unidades da federação. 
Excluir os Territórios das unidades Federadas e enquadrá-los, tal como está no anteprojeto, como 
serventias da União, é postura ditatorial e discriminatória, que nem as Constituições Polacas e dos 
Governos Autoritários ousaram adotar. 
É simplesmente inadmissível que esta Constituição popular, liberal e democrática, discrimine e 
amesquinhe os Territórios, negando-lhes o “status” de Unidades da Federação. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:33325 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 1o.  
"Art. 1o. O Brasil é uma República  
Federativa, organizada segundo os princípios da  
democracia e do governo representativo, para a  
construção de uma sociedade livre, justa e solidária". 
Justificativa 
Evita-se confusão conceitual da redação do projeto.  
A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão 
Afonso Arinos, e, além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de sensibilidade política.  
Parecer:   
   A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, entretanto, pelo fato de que some com o 
princípio de que "todo poder emana do povo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33376 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DIPOSITIVO EMENDADO: Art. 1o. e seu  
parágrafo único  
"Art. 1o. - O Brasil é uma nação fundada na  
comunhão dos brasileiros, irmanados num povo  
independente que visa a construir uma sociedade  
livre, justa e solidária, baseada na dignidade da  
pessoa humana e na vontade popular.  
Parágrafo único - A soberania do Brasil  
pertence ao povo. Os poderes inerentes à soberania  
são exercidos:  
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a) pela consulta plebiscitária na elaboração  
da Constituição e de suas emendas;  
b) pelo sufrágio universal, secreto igual, no  
provimento das funções de governo e legislação;  
c) pelo direito da iniciativa na elaboração  
da Constituição e das leis;  
d) pela participação da sociedade organizada  
na designação dos candidatos a membros da  
Defensoria do Povo;  
e) pela obrigatoriedade de concurso público  
de provas nas funções de jurisdição e  
administração, ressalvadas, no último caso as em  
que lei complementar definir a confiança do  
superior hierárquico como mais importante para o  
serviço que a própria habitação profissional. 
Justificativa 
O Projeto ora em apreciação é praticamente omisso no tocante ao fundamento básico de novo 
Estado de Direito democrático que se vai erguer, quando não caracteriza o Estado como instrumento 
da soberania popular e não define explicitamente os mecanismos do exercício desta soberania.  
Somente quando garantimos com eficácia a soberania do povo, através de normas – comando no 
conjunto do texto, estaremos construindo um Estado Democrático e qualquer abuso de poder poderá 
ser prontamente eliminado.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:33395 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Art. 1o. do Título I do Substitutivo  
a seguinte redação:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa, constituída, sob regime  
representativo, pela união indissolúvel dos  
Estados, Territórios e Distrito Federal, tendo  
como fundamentos a soberania, a nacionalidade, a  
cidadania, a dignidade da pessoa humana, e o  
pluralismo político, fundada no povo e que visa  
construir uma sociedade livre, justa e solidária.  
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo  
e com ele é exercido.  
Suprima-se o Art. 2o. do Substitutivo. 
Justificativa 
A redação proposta objetiva distinguir entre país, nação e Estado, coisa que o Substitutivo não faz 
Parecer:   
   A ideia básica é a fusão dos arts. 1o. e 2o., que achamos adequada. Rejeitamos, entretanto, a ideia 
de que os Territórios sejam unidades da Federação. Com relação ao parágrafo único aceitamos 
emenda que se coaduna com o regime representativo. Assim sendo, pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33735 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao Art. 2o. passa a esta forma:  
"A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob o regime representativo, e como  
Estado sob o primado do direito e da democracia,  
pela união indissolúvel dos Estados, dos  
Territórios". 
Justificativa 
Temos certo que o conceito jurídico de Federação, na prática histórica brasileira, mantendo os 
Territórios e o Distrito Federal, não tem como não considerar os municípios.  
Entendemos assim, não obstante cientes de que a estrutura clássica do Federalismo componha-se 
com duas esferas básicas de competência política, exatamente em face de singularidade de nossa 
experiência federativa, onde os Municípios vêm, tradicionalmente, recebendo o “status” de parte 
relevante da estrutura do País.  
Conquanto haja entendimento que os veem circunscritos nos Estados, hoje é clara realidade a 
crescente valorização da vida na comuna, que, aliás, é a primeira, antecedendo mesmo à vida no 
Estado e, muito mais, à vida no País. Além de cada vez mais claro clima municipalista que o Brasil 
vivencia.  
É conhecida a afirmação – que apropriamos a esta nossa argumentação – de que se vive é no 
Município (então na União) ou no Estado. Entendendo tal fato, como significando que nossa vida 
mais comum e intensa é o Município, em regra, não vemos como não se dar correspondência 
jurídico-constitucional a essa verdade, inserindo o ente municipal na constituição (ou na linha 
estrutural) da Federação brasileira. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:33763 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 2o.  
Acrescente-se à palavra "soberania" a  
expressão "do povo" e, após a palavra "pessoas", a  
expressão "a representação". 
Justificativa 
Optamos por uma redação que assimile ao máximo o que foi aprovado anteriormente pela Comissão 
de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, assegurando que a soberania 
pertence ao povo, e acrescentando a representação, constante do Projeto da Comissão Temática 
“como condição sem a qual governar e legislar configuram sedição e usurpação de poder, crimes 
insuscetíveis de anistia, de prescrição e retroatividade da lei mais benéfica. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:33984 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda de Sistematização e Redação  
Modifique-se e redistribua-se, com nova  
redação, a matéria constantes dos Títulos I, II e  
III, do Substitutivo, com a renumeração dos  
artigos a partir do 6o. e mantido como Capítulo  
IV, do Título III, o atual Capítulo II, do mesmo  
Título, nos termos seguintes:  
"Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Art. 1o. - A República Federativa do Brasil  
constitui-se em um Estado Democrático de Direito  
que visa a construir uma sociedade livre, justa e  
solidária, e tem como fundamentos a soberania, a  
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo  
político.  
Art. 2o. - Todo o poder pertence ao povo, que  
o exerce por intermédio de representantes eleitos  
ou diretamente, nos casos previstos nesta  
Constituição.  
[...] 
Justificativa 
1. O art. 1°, do Substitutivo é profundamente tautológico, ao dizer que o “Brasil é uma Nação fundada 
na comunhão dos brasileiros, irmanados num povo que visa a construir uma sociedade livre, justa e 
solidária.” Ora, a palavra Nação já significa comunhão nacional (cf. Carré de Malberg, Contribution a 
la Theorie Generale de l’État, t. I, p. 16). Por isso é que se diz que “Nação é um grupo de indivíduos 
que se sentem unidos pela origem comum, pelos interesses comuns e, principalmente, por ideais e 
espirações comuns” Falar em nação já é falar em comunhão de nacionais. Assim, “comunhão de 
brasileiros”, já é, em si, a tradução de “Nação brasileira”. Nação é também um povo irmanado. Agora, 
o que é sem sentido, é falar em “comunhão de brasileiros, irmanados num povo, até porque dá ideia 
de que são coisas diferentes: “brasileiros” e “povo”. Depois, vem o objetivo de construir uma 
“sociedade ....solidária”. Ora, se se afirma, também a exigência de uma sociedade solidária. O texto 
é, na verdade, repetição tautológica de expressões essencialmente idênticas, e o que é pior 
redutoras, como se o Brasil só fosse isso. Na verdade, o Brasil não é só “nação” é um País (conjunto 
de povo e território). É Pátria. É um Estado Federal, isto é, o conjunto de população, território e 
governo independente. A nação nada mais é do que a substancia humana do Estado. A nação, 
assim, não é mais no art. 1° da Constituição esse complexo de elementos que constitui o Brasil, 
inclusive o seu nome político: República Federativa do Brasil, no qual se encontram sintetizados o 
elemento histórico (“Brasil”), a nação, o Estado, a forma de Estado (“República Federativa”), a forma 
de governo (“República”), acrescentando-se a natureza do regime adotado (“Estado Democrático de 
Direito”) e seus objetivos e fundamentos. Com isso, dispensa-se o art. 2°, que, aliás, já está 
traduzido, no que tange aos elementos da Federação no art. 28, e no que tange ao regime 
representativo, no parágrafo único, do art. 1°, mantido na proposta de emenda supra.  
2. A emenda proposta não é substitutiva, porque não altera, salvo em aspectos secundários, a 
substância do Substitutivo do Relator. Ela visa reorganizar o texto. É que o art. 6°, do Substitutivo 
reuniu 50 parágrafos em que existem direitos individuais, garantias constitucionais e até direitos 
econômicos e sociais, desordenadamente arrolados. Ele veio do Projeto “Hércules” que teve a 
preocupação de apresentar um texto com reduzido número de artigos, para o que usou método de 
subordinar a artigos matérias diversas em forma de parágrafo, como se isso diminuísse o tamanho da 
Constituição.  
A proposta apresentada aqui é, pois, uma tentativa de reordenar sistematicamente o texto.  
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3. O Substitutivo abre um título (o III) para as Garantias Constitucionais, nele só inclui algumas 
garantias, exatamente aquelas que a doutrina denomina “Remédios Constitucionais”. As demais 
garantias, contudo, foram alistadas no § 6°, como direitos individuais. São garantias individuais, como 
as garantias de estabilidade jurídica, as de acesso à Justiça, e as garantias penais, que a doutrina 
denomina “Direito de Segurança”. Ora, não é de boa técnica abrir Título para um tema constitucional, 
mas nele só incluir uma parte, deixando a outra fora.  
A proposta reorganiza a matéria, dando destaque aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade e à 
propriedade em seções próprias, o que valoriza esses direitos fundamentais, assim como ao 
chamado Direito à Segurança, que é direito-garantia, pelo fato que se lhe deu um capítulo próprio no 
título das garantias constitucionais.  
4. Reestruturou-se, também, o Capítulo IV, do Título II, como a rubrica Da Cidadania, mais amplo do 
que Direitos Políticos do Substitutivo, porque abrange estes, o direito de participação popular e 
partidos políticos cada qual com uma seção própria. Importa observar a seção sobre a participação 
popular que acolhe o essencial da proposta popular sobre esse tema. Dá formulação ao referendo 
que no Substitutivo do Relator está referido na competência exclusiva do Congresso Nacional e na 
competência privativa do Presidente da República, mas não encontra formulado adequadamente em 
outro lugar. 
Observe-se também que a nova redação elimina o texto do caput do art. 13, do Substitutivo, que 
define os direitos políticos, indicando os institutos que entram nesse conceito, mas o faz 
inadequadamente, primeiro porque não tem qualquer sentido normativo, pois esse é um conceito 
doutrinário que deve ficar para a doutrina. Não é definição normativa. Segundo porque o conceito 
dado é parcial, pois não abrange muitos outros direitos tidos como político, basta lembrar que o 
direito de criar partido políticos e não estão incluídos no conceito do art. 13. Se ele não tem valor 
normativo, o melhor é eliminá-lo do texto da Constituição.   
Parecer:   
   Dos nobres Deputados ANTÔNIO MARIZ e NELSON FRIEDRICH, com o apoiamento de outros 
cinco Constituintes, é a emenda em referência, que os autores justificam não como uma emenda 
substitutiva, "porque não altera, salvo em aspectos secundários, a substância do Substitutivo do 
Relator". Seu objetivo é "reorganizar o texto", sistematizando-o.  
O Relator apreciou o exaustivo trabalho e, na elaboração de seu novo Substitutivo, levará na devida 
conta o plano da reestruturação oferecido.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33995 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título I a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
fundada no Estado democrático de Direito e no  
governo representativo.  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo e  
com ele é exercido.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados, tem como fundamentos a  
soberania, a nacionalidade, a cidadania, a  
dignidade das pessoas e o pluralismo político.  
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Art. 3o. São poderes do Estado o Legislativo,  
o Executivo, e o Judiciário.  
Art. 4o. São tarefas fundamentais do Estado:  
I - garantir o desenvolvimento e a  
independência nacionais;  
II - empreender por etapas planejadas a  
erradicação da pobreza e a redução das  
desigualdades sociais e regionais;  
III - promover a superação dos preconceitos  
de raça, sexo, cor, idade e de todas as outras  
formas de discriminação.  
Art. 5o. O Brasil fundamentará suas relações  
internacionais no princípio da independência  
nacional, na intocabilidade dos direitos humanos,  
no direito à autodeterminação dos povos, na  
igualdade dos Estados, na solução pacífica dos  
conflitos internacionais, na defesa da paz, no  
repúdio ao terrorismo e na cooperação com todos os  
povos, para a emancipação e o progresso da  
humanidade.  
Parágrafo único. A integração econômica,  
cultural, política e social das nações da América  
Latina, visando a formação de uma comunidade  
latino-americana, constitui objetivo prioritário  
da política internacional brasileira. 
Justificativa 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
Parecer:   
   A emenda, embora com aparência de modificar todo o Título I, na verdade traz apenas duas 
alterações: modificação no caput do art. 1o. e adição de parágrafo ao art. 5o.. A modificação traz, de 
certa forma, uma redundância, pois o art. 2o. diz que o regime é representativo; a adição amesquinha 
o papel do Brasil no mundo, reduzindo-o da visão universal, que deve ter, para uma visão 
prioritariamente continental. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34052 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o Título I - dos Princípios  
Fundamentais, e seus artigos, que passa a ter a  
seguinte redação:  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Art. 1o. - O Brasil é uma nação fundada na  
dignidade da pessoa humana e na comunhão dos  
brasileiros, irmanados num povo que visa a  
construir uma sociedade livre, justa e solidária.  
Art. 2o. - A soberania do Brasil pertence ao  
povo, de onde emana todo poder, e só pelas formas  
de manifestação da vontade popular previstas nesta  
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Constituição é lícito assumir, organizar e exercer  
os Poderes do Estado.  
§ único - O povo exerce a soberania,  
principalmente:  
- pela consulta plebiscitária sobre a  
Constituição, suas emendas e normas ou atos que  
lei complementar definir como de transcendente  
interesse nacional ou comunitário;  
- pelo sufrágio universal, secreto e igual no  
provimento das funções de governo e legislação;  
- pelo direito de iniciativa na elaboração da  
Constituição e das leis;  
- pela livre ação corregedora sobre as  
funções públicas e as sociais de relevância púbica.  
Art. 3o. - O Brasil é uma República Soberana,  
um Estado de direito e uma Federação indissolúvel  
de Estados-membros e Distrito Federal, que tem  
como fundamentos: a soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a representação  
popular e o pluralismo político.  
Art. 4o. - São Poderes do Estado, o  
Legislativo, o Executivo, e o Judiciário.  
Art. 5o. - Ao Estado incumbe,  
primordialmente, garantir a independência  
nacional, assegurar a participação do povo nas  
decisões nacionais e promover o desenvolvimento, a  
erradicação da pobreza e a redução das  
desigualdades sociais e regionais, mediante etapas  
planejam das.  
Art. 6o. - Na ordem internacional o Brasil preconiza:  
I - a codificação progressiva do Direito  
Internacional e a formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos com poder de  
decisão vinculatória;  
II - a instauração de uma ordem econômica  
justa e equitativa, com a abolição de todas as  
formas de dominação de um estado por outro;  
III - a união de todos os Estados Soberanos  
contra a competição armamentista e o terrorismo;  
IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;  
V - a dissolução de todos os blocos político-  
militares;  
VI - o estabelecimento de um sistema  
universal de segurança, com vistas à criação de  
uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e  
a justiça nas relações entre os povos;  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva  
de mercado sempre que o controle tecnológico de  
nações estrangeiras possa implicar dominação  
política e perigo para a autodeterminação nacional;  
VIII - o direito universal de uso, reprodução  
e imitação, sem remuneração, das descobertas  
científicas e tecnológicas relativas à vida, à  
saúde, e à alimentação dos seres humanos;  
IX - a suspensão do sigilo bancário, por  
decisão passada em julgado da Suprema Corte  
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Constitucional, ou de Justiça do País onde o  
titular da conta, encoberto ou não pela  
personalidade jurídica, tenha domicílio. 
Justificativa 
A preocupação fundamental desta emenda é garantir uma concepção moderna e estrutural de 
conceitos fundamentais como o de nacionalidade, Soberania, Cidadania e Estado, que encaminhe, 
do ponto de vista constitucional a superação do velho autoritarismo decorrente da instrumentalização 
do Estado por segmentos minoritários da sociedade brasileira. Adota-se uma estrutura lógico-
conceitual que apresenta o indivíduo como pressuposto ontológico do povo, que é o da sociedade, 
que é o Estado. 
O Estado não é um fim em si mesmo, e sua existência só se justifica pela vontade do povo que o 
concebeu. A soberania é o instrumento fundamental pelo qual esta vontade pode manifestar-se 
livremente e, portanto, ela pertence ao povo e não ao Estado por ele concebido. 
Por último, salienta-se que uma estrutura conceitual não é um mero somatório de conceitos, mas sim 
um arranjo onde cada conceito tem um lugar lógico definido, fora do qual ele perde sua competência 
semântica, sua força de sentido, sua própria significação contextual. Com isto queremos reafirmar a 
importância que adquire a ordenação dos conceitos contidos nesta emenda modificativa. 
Parecer:   
   O douto Constituinte PAULO BISOL, que exerceu as funções de Relator da Comissão Temática I - 
DA SOBERANIA, DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER -, com outros 51 
Constituintes, oferece a emenda em referência, que dá nova redação ao Título I, que abrange os 
artigos 1o. ao 5o. do Substitutivo.  
A preocupação fundamental do ilustre Senador é deixar consignado na Carta Constitucional que "o 
Estado não é um fim em si mesmo, e sua existência só se justifica pela vontade do povo que o 
concebeu". Dessa preocupação, oferecem o ilustre Constituinte e seus seguidores "uma concepção 
moderna e estrutural de conceitos fundamentais como o da Nacionalidade, da Soberania, da 
Cidadania e do Estado, que encaminhe do ponto de vista constitucional, a superação do velho 
autoritarismo decorrente da instrumentalização do Estado por segmentos minoritários da sociedade 
brasileira". A r. emenda adota "uma estrutura lógico-conceitual que apresenta o indivíduo como  
pressuposto ontológico do povo, que o é da sociedade, que o é do Estado". Concluindo sua 
justificativa, salienta que "uma estrutura conceitual não é um mero somatório de conceitos, mas  
sim um arranjo onde cada conceito tem um lugar lógico definido, fora do qual ele perde sua 
competência semântica, sua força de sentido, sua própria significação contextual".  
Também é nossa a preocupação do douto autor dessa emenda e dos ilustres Constituintes que lhe 
emprestaram o seu apoiamento. Tanto que, logo no art. 1o. do Substitutivo, definimos  
a constituição da República Federativa do Brasil como um País que visa a construir uma sociedade 
livre, justa e solidária, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade das pessoas 
e o pluralismo político. Entendemos que na expressão "soberania" está implícito que se trata da 
soberania do povo, não do Estado. Em que pese a diferença de redação, estamos convictos de que a 
nossa atende melhor à linguagem técnica-legislativa, sem nenhum prejuízo ao conceito da soberania 
popular. Atendido, a nosso ver, o objetivo do art. 1o. da emenda, pela fusão dos arts. 1o. e 2o. do 
Substitutivo, somos pela aprovação parcial do dispositivo em foco, da emenda.  
O parágrafo único do art. 1o. é suprimido na emenda em causa, em razão do que dispõem o art. 2o. e 
seu parágrafo.  
Preferimos manter o parágrafo atacado, e voltar à redação tradicional de que "todo poder emana do 
povo e "em seu nome" será exercido". Consequentemente, pareceu-nos desnecessária a longa 
explicitação da soberania do povo contida no art. 2o. e seu parágrafo, da emenda. Assim, a 
supressão é rejeitada.  
Entendemos que o art. 2o., combinado com o 3o. do Substitutivo, atende plenamente aos objetivos 
dos arts. 3o. e 4o. da emenda. É nossa intenção compactar aqueles dois artigos do Substitutivo, em 
favor de um único, possivelmente o art. 1o. do novo Projeto.  
Salvo diferenças no exprimir, não vemos dissídio entre a redação do art. 5o. da emenda e a do art. 
4o. do Substitutivo, que tencionamos manter. No mérito, as redações nos parecem coincidentes, 
razão pela qual somos de parecer que o art. 5o. da emenda está parcialmente aprovada.  
O art. 6o. da emenda discrepa realmente do nosso art. 5o.,que, não obstante, preferimos manter, 
rejeitando, pois, a redação proposta. 
   
   EMENDA:34096 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 2o.  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Acrescente-se ao art. 2o. do Substitutivo do  
Relator as expressões "e sistema parlamentar de  
governo" e "do Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios", redigindo-o assim:  
"Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo e sistema  
parlamentar de governo pela união indissolúvel dos  
Estados, Distrito Federal, dos Territórios e dos  
Municípios, tem como fundamentos a soberania, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade das  
pessoas e o pluralismo político." 
Justificativa 
Uma vez decidida a implantação do Sistema Parlamentar de Governo em nosso País, é mister que se 
consagre tal característica na definição que é feita no referido artigo.  
Da mesma forma, o Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição não inclui, no Art. 2°, os 
Territórios, o Distrito Federal e os Municípios, lapso que acreditamos deva ser corrigido, para não 
deixar dúvidas quanto à indissolubilidade do pacto federal.  
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:34334 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se aos arts. 1o. e 2o. e ao parágrafo  
único do art. 35, do Substitutivo do Relator, a  
seguinte redação:  
Art. 1o. - A República Federal do Brasil,  
constituída pela união indissolúvel dos Estados  
federados, respectivos Municípios e Distrito  
Federal, e um Estado de direito democrático, pela  
vontade soberana do povo brasileiro.  
§ 1o. - São símbolos nacionais a bandeira, o  
hino e as armas da República, criados por lei.  
§ 2o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios podem ter símbolos próprios.  
§ 3o. - O Português falado no Brasil é o idioma oficial.  
§ 4o. - Brasília, no Distrito Federal, é a  
capital do País, sede do Governo Federal.  
Art. 2o. - Às entidades públicas é vedado:  
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas,  
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embaraçar-lhes o exercício ou manter relações de  
dependência ou alianças, ressalvada a colaboração  
de interesse público estabelecida em lei.  
II - criar limitações ao tráfego de pessoas  
ou bens, inclusive por meio de tributos,  
preferência em favor de qualquer uma outra,  
distinções entre brasileiros ou privilégios para  
qualquer pessoa.  
III - recusar fé aos documentos públicos.  
IV - instituir ou aumentar tributos sem que a  
lei o estabeleça sem prévia autorização  
orçamentária.  
V - tributar o patrimônio, a renda ou os  
serviços de partidos políticos, igrejas ou de  
instituições de educação e assistência social sem  
fins lucrativos.  
Art. 35 - ...........................  
Parágrafo único - Além das competências  
expressas deferidas aos Estados por esta  
Constituição, ficam-lhe reservadas as competências  
que não lhes sejam vedadas." 
Justificativa 
Pela Constituição de 24.02.1891, aos Estados caberia os poderes remanescentes ou residuais. Com 
a evolução do Direito Constitucional positivo brasileiro, os Estados passaram a possuir inúmeros 
poderes expressos; aproximamo-nos do sistema de repartição de competências existentes no Estado 
Federal da Índia, pelo qual, tanto a União quanto os Estados federados têm poderes expressos ou 
enumerados. Além desses poderes, os Estados federados precisam manter os poderes não 
enumerados remanescentes ou residuais.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34503 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifica a redação do Preâmbulo e do Título  
I, artigo 1o. e seu Parágrafo:  
Preâmbulo:  
O Povo brasileiro, no exercício democrático  
da sua soberania, através dos seus legítimos  
representantes, sem distinção de raça, ideologia,  
religião, condições econômicas e sociais, reunido  
em Assembleia Nacional Constituinte, sob a  
proteção de Deus, que é a fonte de todo o Poder;  
com o propósito de confirmar a grandeza nacional,  
baseada na fé, paz, amor, liberdade e preservação  
da cultura; com observância dos direitos e  
obrigações individuais e sociais, na busca de  
equitativa distribuição dos bens espirituais,  
culturais e materiais, com repulsa a qualquer  
autoritarismo, anarquismo ou violência, assegurada  
a participação das minorias, através do voto  
secreto, direto e obrigatório, elaborou a presente  
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Constituição.  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Art. 1o. O Brasil é uma nação fundada na  
fraternidade dos brasileiros em comunhão com todos  
os povos que visa a construir uma sociedade livre,  
justa e solidária.  
Parágrafo Único. Todo poder emana de Deus e é  
exercido com soberania pelo povo através dos seus  
representantes legais nos termos desta Constituição." 
Justificativa 
O preâmbulo é o lide da Constituição, como tal deve sintetizar a filosofia, doutrina e objetivos do povo 
brasileiro. Que se resume na liberdade de palavra e expressão; liberdade de iniciativa regida por 
princípios e leis que assegurem á coletividade nacional condições honrosas de vida; igualdade de 
oportunidade de emprego e do gozo dos frutos do desenvolvimento econômico e científico das 
pessoas físicas e jurídicas; assistência aos carentes e segurança aos prósperos; extinção de 
privilégios amorais e imorais; preservação das liberdades civis e militares, sem desordem.  
No início de um novo milênio, que estamos certos, será promissor à humanidade, achamos ser de 
obrigação e de amor cristãos, confessar nossa fé, de modo inconfundível, na Onipresença e 
Onisciência.  
Eis porque a abertura e a conclusão dos nossos trabalhos parlamentares devem ocorrer com a 
afirmação categórica de nossa convicção de que a grandeza, o poder, a honra e tudo quanto há no 
Céu e na Terra são dádivas celestiais que o homem deve utilizar para glorificar a Deus, e pô-los a 
serviço da paz e felicidade de todos, em qualquer parte do mundo, independentemente de diferenças 
genéticas, culturais, econômicas e políticas.  
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34507 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 1o. do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação:  
"Título I  
Da Organização Estadual  
Capítulo I  
Das Disposições Preliminares  
Art. 1o. - A República Federativa do Brasil é  
a sociedade política de todos os brasileiros,  
formando um povo livre e soberano, que constitui  
um Estado social e democrático de direito,  
organizado sob instituições representativas,  
federativas e republicanas, firmadas na sujeição  
dos poderes públicos ao ordenamento jurídico e na  
supremacia da Constituição.  
§ 1o. - Todo o poder emana do povo e com o  
seu consentimento é exercido, nos termos desta  
Constituição.  
§ 2o. - O Estado brasileiro reconhece na  
dignidade igual de todas as pessoas humanas e nos  
direitos a ela inerentes o fundamento primeiro e a  
finalidade última da organização política,  
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econômica e social, erigindo, com valores  
superiores da ordem constitucional, a liberdade,  
justiça, o pluralismo político e o progresso.  
§ 3o. - Cumpre aos poderes públicos cuidar do  
bem comum, proporcionando as condições necessárias  
a que todos possam desenvolver livre, plena e  
efetivamente as potencialidades da natureza  
humana. 
Justificativa 
A presente Emenda visa dar ao art. 1° uma redação técnica, precisa e coerente com a teoria 
democrática e a história do nosso constitucionalismo.  
A República Federativa do Brasil – a denominação oficial de nosso País – é a sociedade política (ou, 
como se dizia, a “associação política”) que reúne todos os brasileiros. A noção de brasileiros” é uma 
noção histórica, meta jurídica, e, portanto, deve estar ancorada no preâmbulo da Constituição, 
designando as pessoas integrantes de uma Nação, da nossa Nação. Nação, como se sabe, significa 
a consciência coletiva de que pertencemos a uma mesma unidade social a ser preservada e 
desenvolvida, amada e transmitida.  
Os brasileiros formam uma comunidade política, qual seja, o povo brasileiro, uma coletividade coesa, 
livre e soberana.  
O povo brasileiro, titular de soberania política, decide constituir, vale dizer, organizar juridicamente, 
um Estado social e democrático de direito, em conformidade com o que há de mais atual em termos 
de regime político civilizado. O Estado organizado, pela Constituição reveste-se de instituições 
representativas, federativas e republicanas. Trata-se de um Estado de direito, isto é, assentado na 
sujeição de todos os poderes públicos a um ordenamento jurídico que reconhece a supremacia da 
Constituição.  
No parágrafo primeiro, firma-se o fundamento ou a origem do poder ele emana do povo. E, também, 
declara-se o princípio que preside o funcionamento do poder o Governo pelo consentimento do povo. 
Aí estão dois primeiros aspectos do regime democrático o Governo do povo e o Governo pelo povo.  
No parágrafo segundo se estabelece os fundamentos e as finalidades éticas do Estado a dignidade 
igualdade todas as pessoas humanas, titulares de direitos fundamentais. É o terceiro aspecto do 
regime democrático o Governo para o povo.  
Parecer:   
   A emenda extrapola da simples redação do art. 1o., pois muda o nome do Título I e dá-lhe um 
Capítulo I, sem, entretanto, delimitar-lhes o âmbito. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34518 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do preâmbulo do Projeto de  
Constituição, as seguintes expressões:  
a) ... no preâmbulo desta constituição.  
b) A soberania reside no povo, que é a fonte  
de todo o poder; os poderes inerentes à soberania  
são exercidos por representantes eleitos, ou por  
consulta. O voto é secreto, direto e obrigatório,  
e as minorias terão representação proporcional no  
exercício do poder político. 
Justificativa 
a) Torna-se pleonástica a expressão “no preâmbulo desta constituição” constante da segunda linha 
do preâmbulo do projeto. A expressão que se pretende suprimir é puramente repetitiva do que já se 
indica na epigrafe;  
b) O último parágrafo do preâmbulo também deve ser suprimido pois apenas exprime disposições já 
constantes do texto do projeto constitucional.  
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Parecer:   
   A emenda é pertinente e sua justificativa, embora sucinta, é plenamente convincente. Pela 
aprovação.  
   
   EMENDA:34519 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   O parágrafo único do Art. 1o. passa a ser  
Art. 2o., renumerando-se os demais. 
Justificativa 
Estabelecendo-se um artigo para o princípio constante do parágrafo único do Art. 1°, se dá realce à 
soberania popular que é a fonte do poder nacional.  
Outrossim, tal parágrafo único guarda autonomia conceitual com relação ao art. 1°, devendo, por isso, 
figurar como artigo autônomo.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:34611 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   -----EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
Incluam-se no art. 2o., logo após a palavra  
"Estados" as expressões "e do Distrito Federal". 
Justificativa 
Trata-se de omissão injustificável tanto do ponto de vista da tradição constitucional. (Cartas de 1934, 
1946 e 1967 com pequenas variações de redação) quanto da autonomia que o projeto preceitua para 
o Distrito Federal.  
Parecer:   
   A proposta inclusão do Distrito Federal entre as unidades da Federação está, de fato, coerente com 
a autonomia que se propõe para essa unidade político-administrativa. Como propusemos à aceitação 
emendas que propõem a fusão do art. 1o. com o art. 2o., estamos propondo a aceitação parcial desta 
emenda. 
   
   EMENDA:35013 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos 1o., 2o.  
e 3o., suprimindo-se o artigo 4o. e renumerando-se  
os subsequentes:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa constituída, sob regime democrático  
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representativo, pela união indissolúvel dos Estados.  
Parágrafo Único - Todo o poder emana do povo.  
Os poderes do Estado são exercidos por  
representantes eleitos ou por magistrados nomeados  
na forma desta Constituição e da lei.  
Art. 2o. - São poderes do Estado o  
legislativo, o Executivo e o Judiciário,  
independentes e harmônicos entre si.  
Art. 3o. - São tarefas fundamentais do Estado:  
I - garantir a independência e o  
desenvolvimento nacionais;  
II - empreender a erradicação da pobreza e a  
redução das desigualdades sociais e regionais;  
III - assegurar igualdade efetiva de direitos  
aos que sofrem discriminação ou marginalização de  
qualquer espécie. 
Justificativa 
A redação sugerida mantém, no art. 1°, uma linha de continuidade com as Constituições de 1891, 
1934 e 1946 (linha da qual não se afastaram, aliás, a Constituição de 1967 e a Emenda outorgada de 
1969), mas pondo ênfase no caráter democrático do regime e especificando, no parágrafo único, seu 
princípio representativo fundamental.  
O art. 2° acrescenta, em relação ao art. 3° do substitutivo, a especificação do princípio da harmonia e 
independência dos poderes.  
O art. 3° altera o art. 4° na redação dos itens, I e II e formula em termos talvez mais afirmativos a 
ideia de que as vítimas de discriminação (e as de marginalização social, acrescenta-se) Fazem jus ao 
apoio especial do Estado.  
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35110 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao parágrafo único do art. 1o., dê-se a se  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - Todo poder emana do  
povo e em seu nome é exercido". 
Justificativa 
A redação que ora se propõe confere ao texto constitucional, de modo preciso, a ideia da 
representatividade, repelindo a de “companhia”, que se substitui.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

     EMENDA:01479 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 1o. do Projeto de Constituição (A),  
passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 1o.  
A República Federativa do Brasil constitui-se  
em Estado Democrático de Direito, visa a construir  
uma sociedade livre, justa e solidária, e tem como  
fundamentos a soberania, a cidadania, o trabalho,  
a dignidade e o bem-estar das pessoas e o  
pluralismo político. 
Justificativa 
No título I (Dos Princípios Fundamentais), e no artigo 1º é o local adequado para estar inserido o 
conceito representado pela palavra trabalho, que precisa ser fixado e cultivado na nova Constituição 
como um dos fundamentos, do Estado Democrático que estamos construindo. Por isso adicionamos 
ao texto do artigo primeiro, a expressão “o Trabalho”. Também julgamos imprescindível a inclusão no 
mesmo artigo 1º, logo após a palavra Dignidade, da expressão “e o bem-estar”, o que vem completar 
o citado artigo, dando ao mesmo a força estrutural que deve ter como referência principal para todo o 
restante do texto constitucional. 
Parecer:   
   Emenda ao art. 1o., pela inclusão das expressões "o trabalho" e "e o bem-estar" na definição da 
república brasileira.  
As duas expressões apenas explicitariam o que já está contido na redação desse artigo pois ninguém 
constrói uma sociedade sem trabalho, e ela nunca será livre e soberana sem que tenha como 
primado o bem estar de tantos quantos dela participam.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01529 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Art. 1o. e parágrafo único.  
Dê-se ao art. 1o., do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação e parágrafos:  
Art. 1o. - A República do Brasil, constitui  
um Estado democrático de direito, organizado sob  
instituições representativas, federativas e  
republicanas, firmadas na sujeição dos poderes  
públicos ao ordenamento jurídico e na supremacia  
da Constituição.  
§ 1o. - Todo o poder emana do povo e com o  
seu consentimento é exercido, nos termos desta  
Constituição.  
§ 2o. - Cumpre aos poderes públicos cuidar do  
bem comum, proporcionando as condições necessárias  
a que todos possam desenvolver livre, plena e  
efetivamente as potencialidades da natureza humana. 
Justificativa 
É fundamental que conte da futura Constituição, tão esperada pela nação brasileira, as instituições 
que são sustentação ao Estado democrática de direito, firmadas sob o império dos mandamentos 
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constitucionais e garantidas pela sujeição dos poderes públicas ao ordenamento jurídico. Ademais, 
não poderia deixar de salientar o dever do Estado no zelo do bem comum e valorização das 
potencialidades humanas. 
Parecer:   
   Emenda substitutiva ao art. 1o., introduzindo uma nova versão para a definição institucional do 
País.  
O assunto foi objeto de demorada, acalorada e erudita discussão nas diversas etapas do trabalho 
constituinte, e foi objetivado em diversas formas redacionais até se materializar na que se contém no 
Projeto.  
Com esta são evitadas indefinições, expressões rebarbativas (como p. ex., "República federativa ... 
com instituições federativas e republicanas...") e ao mesmo tempo se apresenta institucionalmente o 
País da forma mais clara e abrangente possível.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02037 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPURAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO I 
Dê-se ao Título I do Projeto de Constituição de Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
TÍTULO I 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios, 
Distrito Federal e Territórios constitui-se em Estado Democrático de Direito, visa a construir uma 
sociedade livre, justa e solidária, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valore sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e a 
convivência em paz com a humanidade. 
Parágrafo único. Todo poder emana do povo, e em seu nome é exercido.  
[...].  

Assinaturas 

1. Irapuran Costa Júnior 
2. Matheus Iensen 
3. Antonio Ueno 
4. Dionísio Dal Prá 
5. Jacy Scanagnatta 
6. Basílio Villani 
7. Osvaldo Trevisan 
8. Renato Johnsson 
9. Erwin Bonkoski 
10. Jovani Masino 
11. Paulo Pimentel 
12. José Carlos Martinez 
13. Miraldo Gomes  
14. Antonio Carlos Franco 
15. Albano Franco  
16. Francisco Coelho 
17. Cesar Cals Neto  
18. Odacir Soares 
19. Mauro Miranda 
20. José Carlos Coutinho  
21. Sarney Filho 
22. Wagner Lago 
23. Fernando Gomes  
24. João Lobo 

25. Victor Fontana 
26. Orlando Pacheco 
27. Orlando Bezerra 
28. Ruberval Pilotto 
29. Alexandre Puzyna 
30. Artenir Werner  
31. Jorge Bornhausen  
32. Jose Agripino  
33. Divaldo Suruagy 
34. Messias Soares 
35. Simão Sessim 
36. Osmar Leitão  
37. Mauro Borges  
38. João Machado Rollemberg  
39. Erico Pegoraro 
40. Ewaldo Gonçalves  
41. Raimundo Lira (em 

apoiamento) 
42. Amaral Netto 
43. Antonio Salim Curiati 
44. José Luiz Maia  
45. Carlos Virgílio  
46. Arnaldo Martins  
47. José Mendonça Bezerra  

48. José Lourenço 
49. Ronaro Correia  
50. Paes Landim 
51. Alécio Dias  
52. Mussa Demes  
53. Jessé Freire  
54. Gandi Jamil 
55. Alexandre Costa  
56. Albérico Cordeiro  
57. Iberê Ferreira 
58. José Santana de 

Vasconcellos  
59. Christovam Chiaradia 
60. Mário Bouchardet 
61. Melo Freire  
62. Leopoldo Bessone 
63. Aloisio Vasconcelos  
64. Messias Gois 
65. Tito Costa 
66. Caio Pompeu  
67. Felipe Cheidde  
68. Virgílio Galassi 
69. Manoel Moreira  
70. Eliel Rodrigues  
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71. Rubem Branquinho  
72. Max Rosenmann 
73. Daso Coimbra  
74. João Rezek 
75. Roberto Jefferson 
76. João Menezes  
77. Vingt Rosado  
78. Cardoso Alves  
79. Paulo Roberto  
80. Lourival Baptista 
81. Bonifácio de Andrada 
82. Cleonâncio Fonseca  
83. Agripino de Oliveira Lima 
84. Marcondes Gadelha  
85. Maluly Neto 
86. Mello Reis  
87. Arnold Fioravante  
88. Jorge Arbage 
89. Chagas Duarte  
90. Álvaro Pacheco  
91. Felipe Mendes  
92. Alysson Paulinelli 
93. Aloysio Chaves  
94. Sotero Cunha  
95. Gastone Righi  
96. Dirce Tutu Quadros  
97. José Elias Murad 
98. Mozarildo Cavalcanti  
99. Flávio Rocha  
100. Gustavo de Faria  
101. Flávio Palmier da Veiga  
102. Gil César  
103. João da Matta 
104. Dionísio Hage  
105. Leopoldo Pares  
106. Rosa Prata  
107. Mário de Oliveira  
108. Sílvio Abreu  
109. Luiz Leal 
110. Genésio Bernardino  
111. Alfredo Campos  
112. Theodoro Mendes  
113. Amílcar Moreira  
114. Oswaldo Almeida 
115. Ronaldo Carvalho  
116. José Freire  
117. Sadie Hauache  
118. Aluizio Campos  
119. Eunice Michiles  
120. Siqueira Campos  
121. Samir Achôa  
122. Maurício Nasser 
123. Francisco Dornelles 
124. Mauro Sampaio  
125. Stélio Dias 
126. Airton Cordeiro  
127. José Camargo  
128. Mattos Leão 
129. José Tinoco  
130. João Castelo 
131. Guilherme Palmeiras  
132. Carlos Chiarelli 
133. Djenal Gonçalves  
134. Expedito Machado  
135. Manuel Viana  
136. Luiz Marques  

137. Furtado Leite  
138. José Egreja  
139. Ricardo Izar  
140. Afif Domingos  
141. Jayme Paliarin 
142. Delfim Netto 
143. Farabulini Júnior  
144. Fausto Rocha  
145. Ézio Ferreira  
146. José Dutra  
147. Carrel Benevides  
148. Joaquim Sucena 

(apoiamento)  
149. Francisco Carneiro  
150. Meira Filho  
151. Márcia Kubitschek 
152. Milton Reis  
153. Geovani Borges  
154. Anníbal Barcellos  
155. Eraldo Trindade  
156. Antonio Ferreira 
157. Luis Eduardo  
158. Eraldo Tinoco  
159. Benito Gama  
160. Jorge Viana  
161. Ângelo Magalhães  
162. Leur Lomanto  
163. Jonival Lucas  
164. Sérgio Brito  
165. Roberto Balestra  
166. Antonio Carlos Mendes 

Thame  
167. Jairo Carneiro  
168. Paulo Marques 
169. Rita Furtado  
170. Jairo Azi 
171. Fábio Raunheitti 
172. Feres Nader 
173. Eduardo Moreira  
174. Manoel Ribeiro  
175. Naphtali Alves de Souza 
176. José Melo  
177. Jesus Tajra 
178. Enoc Vieira  
179. Joaquim Haickel 
180. Edison Lobão  
181. Victor Trovão  
182. Onofre Corrêa  
183. Albérico Filho  
184. Vieira da Silva  
185. Costa Ferreira  
186. Eliézer Moreira  
187. José Teixeira  
188. Nyder Barbosa  
189. Pedro Ceolin  
190. José Lins  
191. Homero Santos  
192. Osmundo Rebouças 
193. José Elias  
194. Rodrigues Palma  
195. Levy Dias  
196. Rubem Figueiró 
197. Rachid Saldanha Derzi 
198. Ivo Cersósimo  
199. Telmo Kirst 
200. Darcy Pozza  

201. Arnaldo Prieto  
202. Osvaldo Bender  
203. Adyson Motta  
204. Hilário Braun  
205. Paulo Mincarone  
206. Adroaldo Streck 
207. Victor Faccioni  
208. Luiz Roberto Ponte  
209. João de Deus Antunes  
210. Júlio Campos  
211. Ubiratan Spinelli 
212. Jonas Pinheiro  
213. Lourenberg Nunes Rocha  
214. Cunha Bueno  
215. Roberto Campos  
216. Sérgio Werneck 
217. Raimundo Rezende  
218. José Geraldo  
219. Álvaro Antônio  
220. Luiz Soyer  
221. Délio Braz  
222. Jalles Fontoura  
223. Paulo Roberto Cunha  
224. Pedro Canedo  
225. Lúcia Vânia  
226. Nion Albernaz  
227. Fernando Cunha  
228. Antonio de Jesus  
229. Maria Lúcia  
230. Carlos Alberto  
231. Gidel Dantas  
232. Adalto Pereira  
233. Aécio de Borba  
234. Bezerra de Mello 
235. Roberto Torres  
236. Arnaldo Faria de Sá  
237. Solon Borges dos Reis  
238. Arolde de Oliveira  
239. Rubem Medina  
240. Inocêncio Oliveira  
241. Osvaldo Coelho  
242. Salatiel Carvalho  
243. Cláudio Ávila  
244. Marco Maciel  
245. Gilson Machado  
246. Ricardo Fiuza 
247. Marluce Pinto 
248. Ottomar Pinto  
249. Olavo Pires  
250. Carlos Sant’Anna 
251. Nabor Júnior  
252. Geraldo Fleming  
253. Osvaldo Sobrinho  
254. Edivaldo Mota  
255. Paulo Zarzur  
256. Nilson Gibson  
257. Marcos Lima  
258. Milton Barbosa  
259. Ubiratan Aguiar  
260. Denisar Arneiro  
261. Jorge Leite  
262. Roberto Leite  
263. Dalton Canabrava  
264. Carlos De Carli 
265. Asdrúbal Bentes  
266. Jarbas Passarinho  
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267. Gerson Peres  
268. Carlos Vinagre  
269. Fernando Velasco  
270. Arnaldo Moraes  
271. Fausto Fernandes  
272. Domingos Juvenil 
273. Francisco Sales  

274. Assis Canuto  
275. José Viana 
276. Leal Varela  
277. Ismael Wanderley  
278. Antonio Câmara  
279. Henrique Eduardo Alves  
280. Oscar Corrêa  

281. Maurício Campos  
282. Vinícius Cansanção  
283. Chico Humberto  
284. Aloysio Teixeira  
285. Chagas Neto 

 
Justificativa:   
Esta emenda visa principalmente, adequar o texto do Título I do Projeto de Constituição ao objetivo de 
aperfeiçoamento da democracia representativa, eficiente e operacional, que a sociedade brasileira almeja. 
Regime político este que, além do mais, não se coaduna com os postulados da democracia direta, 
inaplicáveis à realidade contemporânea. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que 
votarei pela aprovação, com ressalva dos eventuais destaques pedidos. 
Pela aprovação parcial. 
PELA APROVAÇÃO: Art. 1º , Parágrafo único; Art. 2º e Art. 4º.  
PELA REJEIÇÃO: Art. 3º e seus incisos e Art. 5º. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PSDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprima-se a expressão "e da livre iniciativa"  
Item IV do Artigo 1o. 
Justificativa 
Não contém justificativa. 
Parecer:   
   Trata-se de proposta de supressão da expressão "e da livre iniciativa", constante do Inciso IV do art. 1o., 
que cuida dos fundamentos da República Federativa do Brasil.  
Manifesto-me pela rejeição da emenda, pois o princípio restaria prejudicado, em sua inteireza, caso acolhida.  
Em verdade, o que atesta o dispositivo questionado, é que os valores sociais da livre iniciativa, e não está 
considerada isoladamente, constituem princípio fundamental caracterizador da nação brasileira. 
   
   EMENDA:00269 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PTB/AM) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 1o., inciso VI, a  
expressão: a convivência pacífica com a  
humanidade" 
Justificativa 
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Esse fundamento da República Federativa do Brasil já consta do artigo 4º, VI e VII, que, por se referir às 
relações internacionais do Brasil, é o lugar mais adequado para o tratamento da matéria. 
Parecer:   
   A proposição visa a supressão do Inciso VI do art. 1o., que inclui entre os fundamentos da República 
Federativa do Brasil o da "convivência pacífica com a humanidade. Argumenta seu nobre subscritor que a 
matéria já é tratada, e com o maior rigor técnico, nos Incisos VI e VII do art. 4o., que cuida dos princípios em 
que o Brasil fundamentará suas relações internacionais, no caso, os da solução pacífica dos conflitos e da 
defesa da paz.  
Parece-me que assiste razão ao Constituinte proponente da emenda, que com ela aperfeiçoa o Projeto 
eliminando redundância inequívoca.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00715 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Suprima-se do caput do art. 1o. a expressão  
"e Municípios". 
Justificativa 
O Município não integra a Federação, porquanto é uma entidade estatal interna cuja situação jurídica é 
inteiramente diversa das unidades da Federação que, segundo a nossa melhor tradição constitucional são os 
Estados, o Distrito Federal e os Territórios. Os municípios são, de fato, parte integrante das unidades da 
Federação. 
Parecer:   
   A emenda objetiva a supressão da expressão "e Municípios" do "caput" do art. 1o. do Projeto, sob o 
argumento de que "o Município não integra a Federação", a qual, "segundo a nossa melhor tradição 
constitucional, são os Estados, o Distrito Federal e os Territórios".  
Manifesto-me contrário à proposição.  
Em primeiro lugar porque o Projeto, no art. 18, consagra o Município como pessoa político-administrativa da 
República Federativa do Brasil, não mencionando entre as demais pessoas - União, Estados e Distrito 
Federal - os Territórios, pois que a estes não confere a dignidade de pessoas políticas.  
Em segundo lugar, porque a finalidade do dispositivo é a de enunciar o dogma pelo qual a base física do 
território brasileiro é una e incindível, estejam quaisquer de suas áreas sob o domínio administrativo dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou da União, no caso dos Territórios Federais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01450 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso IV (quatro) do artigo  
1o. (primeiro) do Projeto Constitucional a  
expressão "... e da Livre iniciativa;"  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Art. 1o. ..........................  
IV - Os valores sociais do trabalho e da  
Livre iniciativa; 
Justificativa 
Não podemos concordar com a inserção da Livre Iniciativa como um dos Princípios Fundamentais que 
nortearão a futura Carta Magna. 
A livre iniciativa é sim, um Princípio Fundamental das sociedades nas quais predominam as relações de 
Mercado. No entanto, não podemos igualá-las aos Princípios – estes sim fundamentais – da Soberania, da 
Cidadania, da dignidade da pessoa humana, do valor social do Trabalho, do Pluralismo político, da 
Convivência pacífica da humanidade. 
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Lembramos que a expressão “livre iniciativa”, como é utilizada historicamente, significa a liberdade do 
cidadão para realizar os negócios privados, sem preocupações com os demais. Numa palavra, implica na 
liberdade para, inclusive, explorar o trabalho alheio. 
Dessa forma, entendemos como contraditório aditar como um Princípio fundamental, em condições de 
igualdade, os valores do Trabalho e da Livre iniciativa. 
Ademais, na sociedade que queremos ver construída no nosso país, igualitária, socialista, a livre iniciativa 
não pode existir como valor em si mesmo, absoluto, como Princípio fundamental. 
Por tudo isso, propomos a presente emenda. 
Parecer:   
   Manifesto-me pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00034/1. 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

     EMENDA:00071 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se no parágrafo único do artigo 1o.  
a palavra "emana" pela palavra "é", dando-se ao  
texto a seguinte redação:  
"Art. 1o. ....................  
Parágrafo único. Todo o poder é do povo, que  
o exerce por meio de representantes eleitos ou  
diretamente, nos termos desta Constituição". 
Justificativa 
A forma proposta dá mais força e clareza ao texto. A expressão “emana” que poderia parecer mais adequada 
à tradição constitucional brasileira, posto que repetida desde 1934, na verdade é copiada da Constituição 
republicana espanhola de 1932: 
“Art. 1º - España es uma República democrática de trabajadores de toda classe que se organiza em régimen 
de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emana del Pueblo”. 
Esta por sua vez e, consequentemente, também as Constituições brasileiras anteriores, inspiram-se na 
Constituição de Welmar (“Die Staatgewaltgeht vom Volk aus”), não obstante Pontes de Miranda fizesse de 
proposito a seguinte observação: “nem a fórmula espanhola nem a brasileira traduzem bem a alemã” 
(“Comentários à Constituição de 1946” – Art. 1º - Alínea 2º). 
A expressão “todo o poder é do povo” traduz com maior propriedade o caráter democrático que se pretende 
imprimir ao Estado brasileiro 
   
   EMENDA:00072 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   O parágrafo único passa a constituir o artigo 2o.:  
"Art. 2o. - Todo Poder emana do Povo, que o  
exerce por meio de representantes eleitos ou  
diretamente, nos termos desta Constituição". 
Justificativa 
Tem dessa relevância, definidor da natureza democrática da ordem política a ser constituída, deve, 
evidentemente, formar o artigo e não parágrafo. 
Assim sendo, sugere-se fazer do parágrafo único, do artigo 1º, o artigo 2º da Constituição. 
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   EMENDA:00093 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se inciso:  
"... o primado no trabalho". 
Justificativa 
Não se associa o trabalho, enquanto fundamento do Estado, à livre iniciativa, merecendo, por isto, destaque 
próprio de forma a preservar a incolumidade da categoria jurídica instaurada. 
 
   
   EMENDA:00123 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   "Todo o poder emana do povo que o exerce  
diretamente ou através de representantes eleitos,  
nos termos desta Constituição". 
Justificativa 
A primeira acepção do exercício da soberania popular é a sua realização direta. Os institutos representativos, 
ainda que se convertam em regra geral existem para instrumentalizar a vontade popular quando, por 
evidentes razões de origem prática, não é possível nem razoável a manifestação originária do povo. 
Por isso, a estrutura do texto em apreço deve, em primeiro lugar referir-se à moralidade primária de aferição 
do desejo geral, para ressaltar, em seguida, os institutos constitucionais de democracia indireta e semi-direta. 
Por outro lado, a inversão da redação propicia melhor leitura do texto. 
   
   EMENDA:00248 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 1o. - ..........................  
Parágrafo único - Diga-se:  
"Todo poder emana do povo, que o exerce  
direta ou indiretamente, nos termos desta  
Constituição." 
Justificativa 
A redação proposta, além de mais simples, não altera a substância do texto; apenas preserva o Judiciário 
que, embora não eletivo, é também poder constitucional (art. 29). 
   
   EMENDA:00263 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PSDB/PI) 
Texto:   
   Onde se lê:  
Todo o poder emana do povo...  
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Leia-se:  
Todo poder emana do povo... 
Justificativa 
A redação ora proposta corresponde à do art. 1º da Constituição de 1946, e, d.v., parece-nos mais correta. 
   
   EMENDA:00274 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   O art. 1o. diz: A República Federativa do  
Brasil, formada pela União indissolúvel dos  
Estados e Municípios, do Distrito Federal e dos  
Territórios ... (isto é, inclui os Territórios  
como componentes da Federação).  
Art. A organização político-administrativa da  
República Federativa do Brasil compreende a União,  
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios...  
(isto é, não inclui os Territórios, que aparecem  
no § 2o. como integrantes da União, o que é  
diferente)  
SUGESTÃO: eliminar os Territórios do texto do  
art. 1o. Isso se justifica, porque, de fato, não  
são autônomos e, embora sempre tenha sido assim,  
não devem figurar como componente da Federação que  
é uma organização de entes autônomos. É certo que  
são integrantes da União, como uma forma de  
descentralização, outros dizem desconcentração,  
dela. Segundo, porque não via haver mais  
Territórios, já que os existentes se transformam  
em Estados, e Fernando de Noronha incorpora-se a  
Pernambuco.  
O eminente Relator propôs eliminar a seção  
sobre os Territórios, o que parece certo diante de  
tudo isso. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00318 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se a vírgula entre as palavras  
"diretamente e nos" do parágrafo único do art.  
1o., passando a redação a ser a seguinte:  
"Todo o poder emana do povo, que o exerce por  
meio de representantes eleitos, ou diretamente nos  
termos desta Constituição." 
Justificativa 
A escolha pela Assembleia Nacional Constituinte pela Democracia representativa é inquestionável. 
O texto gera dúvidas nessa escolha. A retirada da vírgula condiciona a Democracia Popular, representada 
pela palavra diretamente, aos casos especificados nesta Constituição, que são muitos e representam grande 
avanço democrático. 
   
   EMENDA:00525 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "Todo o poder" pela nova  
redação seguinte: "Todo Poder", ficando assim  
redigido o é único do art. 1o.:  
Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o  
exerce por meio de representantes eleitos, ou  
diretamente, nos termos desta Constituição. 
Justificativa 
A inclusão do artigo “o’ dá o significado de “Todos os componentes do poder”. A sua retirada, que propomos, 
muda o sentido para “Todo tipo de poder”, que é o correto na tradição constitucional republicana, que se 
refere a “poder” de forma indefinida (e não definida). 
A Constituição de 1934 diz, no art. 2º: “Todos os poderes emanam do povo...” (isto é, qualquer tipo de poder). 
A constituição de 1937 reza, no art. 1º: “O poder político emana do povo...” (neste caso, usou corretamente o 
artigo “o” porque restringiu o poder apenas ao poder político, portanto definido). A Constituição de 1946 diz, 
no art. 1º : “Todo poder emana do povo...” (indefinido, sem artigo “o”). A Constituição de 1967 – artigo 1º 
(confirmada pela Emenda Constitucional nº 1/69), também diz: “Todo poder emana do povo...”. 
 
   
   EMENDA:00566 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Incluir: "e dos territórios". 
Justificativa 
As alterações de mérito fogem da competência da Comissão de Redação. 
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