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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. 20. São bens da União:  

      I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;  

      II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 

construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, 

definidas em lei;  

      III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 

território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

fluviais;  

      IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas referidas no art. 

26, II;  

      V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;  

      VI - o mar territorial;  

      VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  

      VIII - os potenciais de energia hidráulica;  

      IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;  

      X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;  

      XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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      § 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 

resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação 

financeira por essa exploração.  

 

      § 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 

terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do 

território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO: 00174 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM EXCLUÍDAS AS ILHAS OCEÂNICA, AS FLUVIAIS E AS  
LACUSTRAS NAS ZONAS LIMÍTROFES COM OUTROS PAISES BENS DA UNIÃO QUANDO  
INTEGRADOS POR SEDE DE MUNICÍPIO. 
 
   
   SUGESTÃO: 00382 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS ESTADOS, TERRITÓRIOS E  
MUNICÍPIOS ONDE SE FIZER INSTALAÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS. 
 
   
   SUGESTÃO: 00539 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEREM BENS DA UNIÃO: AS TERRAS DEVOLUTAS, SUPERFÍCIES  
CORRENTES AQUÁTICAS, PLATAFORMA CONTINENTAL, TERRAS ACUPADAS POR  
SILVÍCULAS, MAR TERRITORIAL. 
 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO: 00628 DT REC:08/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O TERRITÓRIO BRASILEIRO, HISTORICAMENTE  
DEFINIDO E RECONHECIDO PELA COMUNIDADE INTERNACIONAL; DISPONHAM SOBRE  
A GARANTIA DA SOBERANIA NACIONAL QUE SE ESTUDE SOBRE AS ÁGUAS  
TERRITORIAIS, ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA, DIREITOS AOS FUNDOS MARINHOS  
CONTÍGUOS E ESPAÇO AÉREO; RECONHEÇAM DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA  
ANTÁRTICA, ASSEGUREM A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO SIDERAL; DISPONHAM SOBRE  
OS BENS DA UNIÃO; OS DOS ESTADOS; ELEVAM OS TERRITÓRIOS FEDERAIS DE  
RORAIMA E AMAPÁ À CONDIÇÃO DE ESTADOS; INCORPOREM O ATUAL TERRITÓRIO  
DE FERNANDO DE NORONHA AO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
 
   
   SUGESTÃO: 00841 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA INCLUÍDO ENTRE OS BENS DA UNIÃO OS RECURSOS MINERAIS DO  
SUBSOLO. 
 
   
   SUGESTÃO: 00854 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O TERRITORIO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SEJA O QUE  
HISTORICAMENTE LHE PERTENÇA, RECONHECIDO INTERNACIONALMENTE; QUE A  
FIXAÇÃO E A DEMARCAÇÃO DE SUAS FRONTEIRAS SE PROCEDAM MEDIANTE ACORDO  
COM OS ESTADO ESTRANGEIRO INTERESSADO; E QUE A SOBERANIA DA REPÚBLICA  
SE ESTENDA ÀS ÁGUAS TERRITORIAIS E AO ESPAÇO AÉREO. 
 
   
   SUGESTÃO: 00857 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE PERTENCEREM À UNIÃO OS SEGUINTES BENS: I - PORÇÃO DE TERRAS  
DEVOLUTAS INDISPENSÁVEL À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO NACIONAL OU À  
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL; II - LAGOS E QUAISQUER CORRENTES  
DE ÁGUA EM TERRENOS DE SEU DOMÍNIO OU QUE BANHEM MAIS DE UM ESTADO,  
CONSTITUAM LIMITES COM OUTROS PAÍSES OU SE ESTENDAM A TERRITÓRIO  
ESTRANGEIRO, ILHAS OCEÂNICAS NÃO COSTEIRAS, ILHAS FLUVIAIS E  
LACUSTRES EM ZONAS LIMITROFES; III - TERRAS OCUPADAS PELOS INDIOS QUE  
SOBRE ELAS TENHAM USUFRUTO PERPÉTUO; IV - MAR TERRITORIAL DE 200  
MILHAS; V - PLATAFORMA CONTINENTAL, EM CONDOMÍNIO COM OS ESTADOS;  
VI - ESPAÇO AÉREO; VII - BENS DE SEU DOMÍNIO ATUAL.  
23/04 2A DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 
 
   
   SUGESTÃO: 01092 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE CAIBA À UNIÃO A PROMOÇÃO DO ZONEAMENTO AMBIENTAL DOS  
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TERRITÓRIOS, DO MAR TERRITORIAL E DA ZONA COSTEIRA, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO: 01244 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI ESPECIAL DISPONHA SOBRE A INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS  
ESTADOS EM VIRTUDE DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EM SUA PLATAFORMA. 
 
   
   SUGESTÃO: 01725 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO PAGUE INDENIZAÇÃO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS CUJOS  
TERRITÓRIOS VENHAM A SOFRER INUNDAÇÕES DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE  
USINAS HIDRELÉTRICAS. 
 
   
   SUGESTÃO: 01923 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE OS RECURSOS MINERAIS E OS HÍDRICOS;  
SOBRE AS JAZIDAS, MINAS E OS BENS DA UNIÃO E DOS ESTADOS NO SETOR;  
SOBRE O CONTRATO DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS;  
SOBRE O PAPEL DO ESTADO NA ATIVIDADE GARIMPEIRA E SOBRE O  
MONOPÓLIO DA UNIÃO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PETRÓLEO, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO: 02179 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO DA PLATAFORMA CONTINENTAL ENTRE OS BENS DOS ESTADOS  
E DOS TERRITÓRIOS, NOS LIMITES REGULADOS EM LEI. 
 
   
   SUGESTÃO: 03802 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS ESTABELECENDO A FAIXA MARÍTIMA DE DUZENTAS MILHAS E  
DEFININDO OUTROS BENS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO: 04072 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE OS BENS DA UNIÃO, CONFORME  
ESPECIFICA. 
 
   
   SUGESTÃO: 04091 DT REC:05/05/87 
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Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA INCLUÍDA COMO BEM DA UNIÃO A PLATAFORMA CONTINENTAL EM  
CONDOMÍNIO COM A UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO: 04366 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O MAR TERRITORIAL DO BRASIL ABRANJA UMA FAIXA DE 200  
(DUZENTAS) MILHAS MARÍTIMAS DE LARGURA, QUE A SOBERANIA SE  
ESTENDA AO ESPAÇO AÉREO ACIMA DO MAR TERRITORIAL, BEM COMO AO LEITO  
E AO SUBSOLO DESTE MAR. 
 
   
   SUGESTÃO: 04699 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NÃO SEJAM INCLUÍDOS ENTRE OS BENS DA UNIÃO AS ILHAS  
OCEÂNICAS EM QUE SE SITUEM CAPITAIS DE ESTADOS E OS TERRENOS DE  
MARINHA EM ÁREAS JÁ URBANIZADAS. 
 
   
   SUGESTÃO: 04870 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM INCLUÍDOS ENTRE OS BENS DA UNIÃO OS RECURSOS DO  
SUBSOLO, O ESPAÇO AÉREO E A FAIXA DE FRONTEIRA DE CEM QUILÔMETROS DE  
LARGURA. 
 
   
   SUGESTÃO: 05034 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS ESTADOS E  
MUNICÍPIOS PELA CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E UTILIZAÇÃO  
ENERGÉTICA DE USINAS HIDRELÉTRICAS, POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO  
DIRETA E INDIRETA OU POR EMPRESAS PRIVADAS, NA FORMA ESTABELECIDA  
EM LEI. 
 
   
   SUGESTÃO: 05136 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJA INCLUÍDO ENTRE OS BENS DA UNIÃO AS ÁGUAS EM TODO O SEU  
CICLO HIDROLÓGICO. 
 
   
   SUGESTÃO: 05383 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   SUGERE SEJAM INCLUÍDAS ENTRE OS BENS DA UNIÃO AS TERRAS DEVOLUTAS  
INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA E AO DESENVOLVIMENTO NACIONAIS. 
 
   
   SUGESTÃO: 05486 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA INCLUÍDO ENTRE OS BENS DA UNIÃO A FLORA E A FAUNA SILVESTRE. 
 
   
   SUGESTÃO: 06061 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM INCLUÍDOS ENTRE OS BENS DA UNIÃO AS RIQUEZAS MINERAIS DO  
SUBSOLO. 
 
   
   SUGESTÃO: 06168 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO DA PLATAFORMA CONTINENTAL ENTRE OS BENS DA UNIÃO,  
EM CONDOMÍNIO COM OS ESTADOS. 
 
   
   SUGESTÃO: 07184 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE OS BENS DA UNIÃO. (SGC) 
 
   
   SUGESTÃO: 07303 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE BENS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E  
DOS TERRRITÓRIOS. 
 
   
   SUGESTÃO: 07749 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE OS BENS DA UNIÃO E SOBRE A DEFESA DAS FRONTEIRAS. 
 
   
   SUGESTÃO: 08625 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O MAR TERRITORIAL E A ZONA COSTEIRA SEJAM REGIDOS POR  
LEGISLAÇÃO ESPECIAL. 
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   SUGESTÃO: 08631 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE BENS DA UNIÃO E A PROTEÇÃO AMBIENTAL  
DAS ILHAS OCEÂNICAS, MARINHAS E COSTEIRAS. 
 
   
   SUGESTÃO: 08638 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O USO DISCIPLINADO DOS BENS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO: 08650 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE OS BENS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO: 08684 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ELABORADO O DIPLOMA LEGAL DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS PARA  
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO COM CLÁUSULAS DE RISCO. 
 
   
   SUGESTÃO: 08814 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE OS BENS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO: 08840 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE OS BENS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO: 08944 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM INCLUÍDOS ENTRE OS BENS DA UNIÃO OS ITENS QUE ENUMERA. 
 
   
   SUGESTÃO: 08967 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE BENS DA UNIÃO. 
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   SUGESTÃO: 09427 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE OS BENS DA UNIÃO QUE ENUMERA. 
 
   
   SUGESTÃO: 09652 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A DEFINIÇÃO DE TERRITÓRIO NACIONAL, ESTADUAL E  
MUNICIPAL; MAR TERRITORIAL, ÁGUAS TERRITORIAIS E ESPAÇO SUBJACENTE;  
ESPAÇO AÉREO E MARÍTIMO NACIONAIS; DOMÍNIO, PROPRIEDADE E POSSE. 
 
   
   SUGESTÃO: 10163 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CANTARINA 
JUAREZ FURTADO – PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMA EXCLUINDO DOS BENS DA UNIÃO AS ILHAS OCEÂNICAS QUE  
CONTENHAM SEDE DE MUNICÍPIO. 
 
   
   SUGESTÃO: 10308 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   COORDENAÇÃO NACIONAL DOS GEÓLOGOS - CONAGE 
ROMUALDO PAES DE ANDRADE - PRESIDENTE 
RUA ARTUR DE AZEVEDO 201 - 1O. ANDAR MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE A INALIENABILIDADE DOS RECURSOS MINERAIS COMO BEM DA UNIÃO;  
QUE A PROPRIEDADE DAS JAZIDAS, MINAS E RECURSOS MINERAIS SEJA  
DISTINTA DA DO SOLO, E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
   
   SUGESTÃO: 11861 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI 
ADILSON LOPES - PREFEITO 
MUNICÍPIO: NITEROI CEP: 24000 UF: RJ) 
Texto:   
   SUGERE A MANUTENÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE 'ROYALTIES' PELO  
ESTADO EM CUJO TERRITÓRIO HAJA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. 
 
 
O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados / Atividade 
Legislativa / Legislação / Portal da Constituição Cidadã/ Processo Constituinte/ Sugestões dos 
Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-
principal 
 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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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2 – Audiências públicas 

Consulte na 11ª reunião, da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, notas taquigráficas 
da Audiência Pública realizada 5/5/1987. 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   

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS– IIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 3º - Incluem-se entre os bens da União Federal:  

I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 

fortificações e construções militares, bem assim às vias de comunicação;  

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a 

território estrangeiro; as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 

países; as ilhas oceânicas e as marítimas excluídas as já ocupadas pelos Estados 

na data da promulgação desta Constituição;  

III - o espaço aéreo;  

IV - a plataforma continental;  

V - o mar territorial e patrimonial;  

VI - os recursos minerais do subsolo;  

VII - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-

históricos e os espeleológicos do subsolo;  

VIII- as terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufruto 

exclusivo das riquezas naturais do solo;  

IX - os bens que atualmente lhe pertencem ou que vierem a ser atribuídos à União 

Federal por meio de tratados internacionais.  

§ 1º - É assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação no 

resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e 

patrimonial, na forma prevista em lei complementar.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 

da lei complementar, a participação no resultado da exploração econômica dos 

recursos minerais do subsolo, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo.  

§ 3º - A União Federal garantirá às populações indígenas, na forma da lei, a 

participação no resultado da exploração econômica dos recursos minerais do 

subsolo das terras por elas ocupadas.  

§ 4º - O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas.  

§ 5º - A faixa interna de cem quilômetros de largura, paralela à linha divisória 

terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras 

e será designada como Faixa de Fronteira. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

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
https://homologa.lexml.gov.br/apem/search?docsPerPage=20;keyword=%22bens%20da%20Uni%C3%A3o%22;smode=advanced;f1-ANTEC=X;f2-comissao=4%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Eleitoral,%20Partid%C3%A1ria%20e%20Garantia%20das%20Institui%C3%A7%C3%B5es::4B%20:%20Subcomiss%C3%A3o%20de%20Defesa%20do%20Estado,%20da%20Sociedade%20e%20de%20sua%20Seguran%C3%A7a
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FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 3º - Incluem-se entre os bens da União:  

I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 

fortificações e construções militares, bem assim às vias de comunicação e à 

preservação ambiental;  

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a 

território estrangeiro; as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 

países; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos Estados 

na data da promulgação desta Constituição;  

III - o espaço aéreo;  

IV - a plataforma continental;  

V - o mar territorial e patrimonial;  

VI - os recursos minerais do subsolo;  

VII - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-

históricos e os espeleológicos do subsolo;  

VIII- as terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufruto 

exclusivo das riquezas naturais do solo, do subsolo e de todas as utilidades nelas 

existentes;  

IX - os bens que atualmente lhe pertencem ou que vierem a ser atribuídos à União 

por meio de tratados internacionais.  

§ 1º - É assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação no 

resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e 

patrimonial, na forma prevista em lei complementar.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 

da lei complementar, a participação no resultado da exploração econômica e do 

aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem 

assim dos recursos minerais do subsolo, em seu território.  

§ 3º - O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas.  

§ 4º - A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha divisória 

terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras 

e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser a lei complementar. 

§ 5º - A União promoverá, prioritariamente, o aproveitamento econômico dos bens 

de seu domínio localizados em regiões menos desenvolvidas do País. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão. Publicação: DANC, 

25/6/1987, suplemento, a partir da 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 DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA– IVB 

FASE A - 
Anteprojeto do 

Relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

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
https://homologa.lexml.gov.br/apem/search?docsPerPage=20;keyword=%22bens%20da%20Uni%C3%A3o%22;smode=advanced;f1-ANTEC=X;f2-comissao=4%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Eleitoral,%20Partid%C3%A1ria%20e%20Garantia%20das%20Institui%C3%A7%C3%B5es::4B%20:%20Subcomiss%C3%A3o%20de%20Defesa%20do%20Estado,%20da%20Sociedade%20e%20de%20sua%20Seguran%C3%A7a
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FASE B - Emenda 
ao Anteprojeto do 

Relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE C - 
Anteprojeto da 
Subcomissão 

Art. 23 - Incluem-se entre os bens da União:  

I - as terras devolutas indispensáveis ao desenvolvimento e à segurança nacionais, 

assim declaradas em lei;  

II - os lagos e quaisquer correntes d'água em terreno de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou que se 

estendam a territórios estrangeiros;  

III - as ilhas oceânicas e as fluviais e lacustres em águas de seu domínio, dentro da 

faixa de fronteira, conforme definida em lei;  

IV - a plataforma continental;  

V - o mar territorial;  

VI - as terras banhadas pelo mar territorial e pelas águas interiores;  

VII - os que atualmente lhe pertencem.  

§ 1º - As praias banhadas pelo mar territorial e águas interiores não são suscetíveis 

de uso discriminado, salvo por conveniência da proteção ambiental, ou da 

segurança da nação, do indivíduo, de bens e serviços públicos.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, aos Territórios, aos Municípios e à Marinha do 

Brasil a participação no resultado da exploração econômica da plataforma 

continental e do mar territorial, na forma prevista em lei complementar.  

§ 3º - É assegurada aos Estados, aos Territórios, aos Municípios e à Marinha do 

Brasil a participação no resultado de exploração econômica de jazidas, minas e 

demais recursos minerais que dependem do transporte hidroviário para sua 

comercialização, na forma prevista em lei complementar. 

 

(Consulte na 17ª reunião da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 

sua Segurança, a votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão. 

Publicação: DANC, 4/8/1987, suplemento, a partir da p. 22, disponível em:  

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

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

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

partidaria-e/subcomissao4b ). 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 11.   

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 7º - Incluem-se entre os bens da União:  

I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 

fortificações e construções militares, bem assim às vias de comunicação e à 

preservação ambiental;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
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II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a 

território estrangeiro; as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 

países; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos Estados 

na data da promulgação desta Constituição;  

III - o espaço aéreo;  

IV - a plataforma continental;  

V - o mar territorial e patrimonial;  

VI - os terrenos de marinha;  

VII - os recursos minerais do subsolo;  

VIII - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-

históricos e os espeleológicos do subsolo;  

IX - as terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufruto 

exclusivo das riquezas naturais do solo e de todas as utilidades nelas existentes;  

X - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos;  

§ 1º - É assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação no 

resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e 

patrimonial, na forma prevista em lei complementar.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 

de lei complementar, a participação no resultado da exploração econômica e do 

aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem 

assim dos recursos minerais do subsolo, em seu território.  

§ 3º - A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha divisória 

terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras 

e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar. § 

4º - A União promoverá, prioritariamente, o aproveitamento econômico dos bens de 

seu domínio localizados em regiões menos desenvolvidas do País. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 7º - Incluem-se entre os bens da União:  

I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 
fortificações e construções militares, bem assim às vias de comunicação e à 
preservação ambiental;  

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou se estendam 
a território estrangeiro;  

III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos 
Estados na data da promulgação desta Constituição;  

IV - o espaço aéreo;  

V - a plataforma continental;  

VI - o mar territorial e patrimonial;  

VII - os terrenos de marinha;  

VIII - os recursos minerais do subsolo;  

IX - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-
históricos e os espeleológicos do subsolo;  

X - as terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufruto 
exclusivo das riquezas naturais do solo e de todas as utilidades nelas existentes;  

XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos;  
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§ 1º - É assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação no 
resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e 
patrimonial, na forma prevista em lei.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 
da lei, a participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento 
de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos 
recursos minerais do subsolo, em seu território.  

§ 3º - A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha divisória 
terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras 
e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar.  

§ 4º - A União promoverá, prioritariamente, o aproveitamento econômico dos bens 
de seu domínio localizados em regiões menos desenvolvidas do País. 

 

(Consulte na 10ª reunião da Comissão da Organização do Estado, a votação do 
Substitutivo do relator. Publicação: DANC, 1/7/1987, suplemento, a partir da 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 ).  

 

 
 
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – IV 
 

FASE E - Emendas 
ao Anteprojeto da 
Subcomissão, na 

Comissão 

Total de emendas localizadas: 4.  
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 
 
 

 

 

 

 

FASE F - Substitutivo 
do Relator 

Art. 44 - Incluem-se entre os bens da União:  

I - as terras devolutas indispensáveis ao desenvolvimento e à segurança 
nacionais, assim declaradas em lei;  

II - os lagos e quaisquer correntes d'água em terreno de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou que se 
estendam a territórios estrangeiros;  

III - as ilhas oceânicas e as fluviais e lacustres em águas de seu domínio, dentro 
da faixa de fronteira, conforme definida em lei;  

IV - a plataforma continental;  

V - o mar territorial;  

VI - as terras banhadas pelo mar territorial e pelas águas interiores;  

VII - os que atualmente lhe pertencem.  

§ 1º - As praias banhadas pelo mar territorial e águas interiores não são 
suscetíveis de uso discriminado, salvo por conveniência da proteção ambiental, 
ou da segurança da nação, do indivíduo, de bens e serviços públicos.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, aos Territórios, aos Municípios e à Marinha do 
Brasil a participação no resultado da exploração econômica da plataforma 
continental e do mar territorial, na forma prevista em lei complementar.  

§ 3º - É assegurada aos Estados, aos Territórios, aos Municípios e à Marinha do 
Brasil a participação no resultado de exploração econômica de jazidas, minas e 
demais recursos minerais que dependem do transporte hidroviário para sua 
comercialização, na forma prevista em lei complementar. 
 

FASE G - Emenda ao 
Substitutivo 

Total de emendas localizadas: 12.  
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 
 

 Art. 47 - Incluem-se entre os bens da União:  

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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FASE H - Anteprojeto 
da Comissão 

I - as terras devolutas indispensáveis ao desenvolvimento e à segurança 
nacionais, assim declaradas em lei;  

II - os lagos e quaisquer correntes d'água em terreno de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou que se 
estendam a territórios estrangeiros;  

III - as ilhas oceânicas e as fluviais e lacustres em águas de seu domínio, dentro 
da faixa de fronteira, conforme definida em lei;  

IV - a plataforma continental;  

V - o mar territorial;  

VI - as terras banhadas pelo mar territorial e pelas águas interiores;  

VII - as terras ocupadas pelos silvícolas;  

VIII - os que atualmente lhe pertencem.  

§ 1º - As praias banhadas pelo mar territorial e águas interiores não são 
suscetíveis de uso discriminado, salvo por conveniência da proteção ambiental, 
ou da segurança da nação, do indivíduo, de bens e serviços públicos.  

§ 2º - A lei disporá sobre a forma e condições de participação, por instituição de 
Direito Público Federal, Estadual e Municipal nos resultados da exploração 
econômica e do aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não, da 
plataforma continental, do mar territorial e do subsolo.  

§ 3º - É assegurada aos Estados, aos Territórios, aos Municípios e à Marinha do 
Brasil a participação no resultado de exploração econômica de jazidas, minas e 
demais recursos minerais que dependam do transporte hidroviário para sua 
comercialização, na forma prevista em lei complementar. 

 

(Consulte na 8ª e 9ª reuniões da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 
Garantia das Instituições, a votação do Substitutivo do relator. Publicação: DANC, 
de 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 131 e DANC de 22/8/1987, suplemento, a 
partir da p. 105, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/comissao4 ).  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 48 - Incluem-se entre os bens da União:  

I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 

fortificações e construções militares, bem assim às vias de comunicação e à 

preservação ambiental;  

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou se estendam 

a território estrangeiro;  

III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos 

Estados na data da promulgação desta Constituição;  

IV - o espaço aéreo;  

V - a plataforma continental;  

VI - o mar territorial e patrimonial;  

VII - os terrenos de marinha;  

VIII - os recursos minerais do subsolo;  

IX - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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históricos e os espeleológicos do subsolo;  

X - as terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufruto 

exclusivo das riquezas naturais do solo e de todas as utilidades nelas existentes;  

XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos;  

§ 1º - É assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação no resultado 

da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e 

patrimonial, na forma prevista em lei.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 

da lei, a participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de 

todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos recursos 

minerais do subsolo, em seu território.  

§ 3º - A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha divisória 

terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras 

e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar.  

§ 4º - A União promoverá, prioritariamente, o aproveitamento econômico dos bens 

de seu domínio localizados em regiões menos desenvolvidas do País. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 42.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 52 - Incluem-se entre os bens da União:  

I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 

fortificações e construções militares, bem assim às vias de comunicação e à 

preservação ambiental;  

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou se estendam 

a território estrangeiro;  

III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos 

Estados na data da promulgação desta Constituição;  

IV - o espaço aéreo;  

V - a plataforma continental;  

VI - o mar territorial;  

VII - os terrenos de marinha;  

VIII - os recursos minerais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica;  

IX - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-

históricos e os espeleológicos do subsolo;  

X - as terras ocupadas pelos índios;  

XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos;  

§ 1º - É assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação no resultado 

da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e 

patrimonial, na forma prevista em lei.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 

da lei, participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de 

todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos recursos 

minerais do subsolo em seu território.  

§ 3º - A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha divisória 
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terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras 

e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 116.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 30 - Incluem-se entre os bens da União:  

I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 

fortificações e construções militares, bem assim às vias de comunicação e à 

preservação ambiental;  

II - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 

que banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham;  

III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos 

Estados e Municípios;  

IV - o espaço aéreo;  

V - a plataforma continental e seus recursos naturais;  

VI - o mar territorial;  

VII - os terrenos de marinha;  

VIII - os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica;  

IX - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos e pré-

históricos;  

X - as terras de posse imemorial onde se acham permanentemente localizados os 

índios;  

XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos.  

§ 1º - A lei disporá sobre a forma e condições de participação, por instituições de 

direito público federais, estaduais e municipais, nos resultados da exploração 

econômica e do aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não, da 

plataforma continental e do mar territorial.  

§ 2º - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 

da lei, participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de 

todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos recursos 

minerais em seu território.  

§ 3º - A faixa interna de até cento e cinquenta quilômetros de largura, paralela à 

linha divisória terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa 

das fronteiras e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei 

complementar. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

 
Total de emendas localizadas: 96.  
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 19 - Incluem-se entre os bens da União:  

I - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, às fortificações e 
construções militares, bem assim às vias de comunicação e à preservação 
ambiental;  
II - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 
que banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, as terras marginais e as 
praias fluviais;  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 
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marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos 
Estados e Municípios;  
IV - a plataforma continental e seus recursos naturais;  
V - o mar territorial;  
VI - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  
VII - os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos e pré-
históricos;  
IX - as terras de posse imemorial, onde se acham permanentemente localizados os 
índios;  
X - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos.  
§ 1º - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 
da lei, participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de 
todos os recursos naturais, em seus territórios, bem como da plataforma continental 
e do mar territorial, respectivos.  
§ 2º - A faixa interna de cento e cinquenta quilômetros de largura, paralela à linha 
divisória terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das 
fronteiras e será designada como faixa de fronteira, conforme dispuser lei 
complementar. 
 
Discussão e votação. Destaques apresentados:  
nº 7728-87 (supressivo); nº 5332-87 (referente à Emenda 21231); nº 5305-87 
(referente à Emenda 01904); nº 3872-87 (referente à Emenda 26045); nº 4206-87 
(supressivo); nº 0276-87 (referente à Emenda 33022); nº 0687-87 (referente à 
Emenda 32414); nº 0757-87 (referente à Emenda 33989); nº 3656-87 (referente à 
Emenda 30839); nº 4114-87 (referente à Emenda 21830); nº 3186-87 (referente à 
Emenda 34476); nº 3367-87 (referente à Emenda 26093); nº 1863-87 (referente à 
Emenda 33640); nº 1509-87 (referente à Emenda 34472); nº 4314-87 (referente à 
Emenda 22512); nº 4379-87 (referente à Emenda 33751); nº 7796-87 (referente à 
Emenda 31654).  
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 
27/01/1988, a partir p. 1467.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 22. Incluem-se entre os bens da União:  

I - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, às fortificações e 

construções militares, às vias de comunicação e à preservação ambiental;  

II - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 

que banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, as terras marginais e as 

praias fluviais;  

III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos 

Estados e Municípios;  

IV - os recursos naturais da plataforma continental;  

V - o mar territorial;  

VI - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  

VII - os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica;  

VIII - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos e 

pré-históricos;  

IX - o subsolo;  

X - as terras de posse imemorial, onde se acham permanentemente localizados os 

índios;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos.  

§ 1º É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e órgãos da 

administração direta da União, nos termos da lei, participação no resultado da 

exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais em seus 

territórios, bem como na plataforma continental e no mar territorial respectivos.  

§ 2º A faixa interna de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 

fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental 

para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão 

regulamentadas em lei complementar. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 21. 

 

Votação da Emenda do Centrão nº 02039.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 7/3/1988, a partir da p. 

8035 

Discussão e votação de requerimentos de fusão de emendas e destaques ao 

dispositivo.  A emenda foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 8/3/1988, a partir da p. 

8058. 

 

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

2º) 

Art. 20. São bens da União:  

I - os que atualmente lhe pertencem ou lhe vierem a ser atribuídos;  

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 

construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, 

definidas em lei;  

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 

que banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países, se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, as terras marginais e as 

praias fluviais;  

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos 

Estados e Municípios;  

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 

VI - o mar territorial;  

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  

VIII - os potenciais de energia hidráulica;  

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;  

X - as cavidades naturais subterrâneas de interesse científico ou turístico e os sítios 

arqueológicos e pré-históricos;  

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.  

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 

resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 

território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 

                                                      
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/199anc07mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/200anc08mar1988.pdf
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compensação financeira por essa exploração.  

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 

terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para 

defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão regulamentadas em 

lei. 

 

Nota: no art. 20 foram feitas alterações, pelo relator, conforme relatório geral, 

página VII transcrito abaixo: 

Art. 20, XI : Neste dispositivo, substitui o termo "permanentemente" por 

"tradicionalmente", para adotar a linguagem empregada no capítulo sobre os 

índios. 

Art. 20, § 1º : Transportei para o final do dispositivo, para atender à lógica, 

a previsão de "compensação financeira", que só ocorrerá se as entidades nele 

mencionadas não participarem diretamente do resultado da exploração dos 

recursos naturais a que se refere. 

Art. 20, § 2º Suprimi a palavra "interna", pois se presume, por óbvio, que a 

Constituição só dispõe sobre o que está dentro do território nacional. 

Relatório geral disponível em:   

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

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 14. 

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

 

Requerimento de destaques nº 476, referente à emenda 00100. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/8/1988, p. 12730. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 19. São bens da União:  

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;  

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 

construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, 

definidas em lei;  

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 

que banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países, se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, os terrenos marginais e as 

praias fluviais;  

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas referidas 

no art. 25, II;  

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 

VI - o mar territorial;  

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  

VIII - os potenciais de energia hidráulica;  

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;  

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.  

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 

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/294anc18ago1988.pdf
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resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 

território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 

compensação financeira por essa exploração.  

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 

terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para 

defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

Na Comissão de Redação, houve discussão sobre a matéria. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, p. 29 e 30.  

Nota: Houve renumeração dos artigos. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 20. São bens da União:  

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;  

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 
construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação 
ambiental, definidas em lei;  

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais;  

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas referidas 
no art. 26, II;  

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 
VI - o mar territorial;  

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  

VIII - os potenciais de energia hidráulica;  

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;  

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.  

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 
de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 
compensação financeira por essa exploração.  

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 
fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental 
para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em 
lei. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o  

inciso III. 

Consulte quadro comparativo das propostas de redação, fls. 23 e24. 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS– IIA 
 
EMENDA:00009 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Artigo C § 2o. do item IX - página 28  
"É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da Lei  
Complementar, a participação no resultado da  
exploração econômica dos recursos minerais do  
subsolo, ressalvado o disposto no § 3o. deste artigo".  
Sugerimos a inclusão dos Territórios após a palavra Estados. 
Justificativa: 
Apesar do estabelecido no § 2º do Artigo A, entendemos que não haverá nenhuma inconveniência no 
acréscimo ora proposto, pois, caso não seja, devidamente, especificado, a União, forçosamente, não 
passará para os Territórios a participação no resultado econômico dos recursos minerais. 
Parecer:   
   Emenda ao § 2o. do art. C (art. 3o. do texto numerado) para incluir os Territórios no mecanismo da 
participação no resultado da exploração econômica dos recursos minerais do subsolo.  
Ora, do resultado dessa exploração econômica um percentual caberá à União, à qual se integram os 
Territórios. Por lei infraconstitucional, poderá a União repassar parcela de sua participação aos 
Territórios, quando a exploração ocorrer no subsolo correspondente à sua base territorial. Por outro 
lado, o importante é que os Territórios se transformem em Estados.  
A emenda não pode ser acolhida, portanto, à vista da estrutura jurídica da Federação.  
O parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00011 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Artigo C § 1o. do item IX - página 28  
"É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma  
prevista em lei complementar."  
Sugerimos a inclusão dos Territórios após a palavra "Estados". 
Justificativa: 
Apesar do estabelecido no § 2º do Artigo A, entendemos que não haverá nenhuma inconveniência no 
acréscimo ora proposto, pois, caso não seja devidamente especificado, a União forçosamente não 
passará para os Territórios a participação no resultado da exploração econômica. 
Parecer:   
   Esta emenda assemelha-se, em essência, a de No. 2A0009-6, do mesmo autor.  
As razões lá expendidas aplicam-se aqui.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00021 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do Art. C:  
"Art. C Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
§ 5o. A faixa de até cem quilômetros de  
largura, paralela à linha divisória terrestre do  
Território nacional, é considerada indispensável á  
defesa das fronteiras e será designada como faixa  
de Fronteira, devendo ser definida ouvindo-se os  
Estados respectivos." 
Justificativa: 
A largura da Faixa da Fronteira não pode ser a mesma na Amazônia, Centro-Oeste e Sul, deixando 
variar conforme os diversos fatores geopolíticos. 
Parecer:   
   Propõe alteração redacional do § 5o do art. C (art. 3o. do texto numerado) para redefinir a 
dimensão da Faixa de Fronteira como sendo de até cem quilômetros, e não em cem quilômetros 
como constante do Anteprojeto.  
A sugestão procede, sobretudo se considerarmos que essa largura não necessariamente deve ser 
uniforme.  
De qualquer modo, a redação proposta não atende ao objetivo de aperfeiçoar a norma, pois omite a 
expressão "faixa interna", assim como deixa de prever o tipo da lei que a fixará. Se fosse mantida a 
redação original, seria desnecessária a menção à lei, mas com a alteração proposta acolhida, será 
preciso alterar a redação proposta na emenda.  
Assim, o parecer é pela aprovação parcial, na forma do Anteprojeto final. 
   
      
   EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Título "Da Organização do Estado" - Artigo C o seguinte:  
"Art. C - Incluem-se entre os bens da União:  
I - ........................................  
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II - ........................................  
§ A União promoverá, prioritariamente, o  
aproveitamento econômico dos bens de seu domínio,  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País." 
Justificativa: 
Os bens incluídos no domínio da União, consagrados nas diversas Constituições brasileiras, têm o 
seu aproveitamento muitas vezes retardado em função do atraso econômico das regiões onde estão 
localizados. 
Tal dispositivo assegurará, portanto, uma distribuição espacial dos investimentos federais compatível 
com a necessidade de promoção do desenvolvimento harmônico das diversas regiões brasileiras, 
assim como a própria valorização e preservação desses bens, especialmente os recursos hídricos e 
do subsolo. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00025-8  
Acrescenta parágrafo ao art. C (art. 3o. do texto numerado) para determinar, como princípio 
constitucional programático, a obrigação de a União promover, prioritariamente, o aproveitamento 
econômico no caso que mencionamos.  
A sugestão do autor é de todo oportuna, mas seu exame e aproveitamento cabe à Subcomissão "a" 
da Ordem Econômica.  
Estabelecer-se um princípio constitucional programático, de natureza eminentemente econômica, no 
capítulo da Organização do Estado, não é aconselhável, pelo menos do ponto de vista técnico.  
Somente por esta razão o relator deixa de acolher a emenda.  
O parecer é pela rejeição. 
 
   EMENDA:00031 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. C - Inciso IX - Dê-se a seguinte redação ao § 3o.: 
"A União Federal garantirá às populações indígenas, na forma da lei, a participação no 
resultado da exploração da madeira, ficando proibido por um período de 30 (trinta) anos, a 
exploração dos recursos minerais do subsolo das terras por elas exploradas." 
Justificativa: 
Como membro da Subcomissão das Minorias e Populações Indígenas entendemos que o subsolo de 
suas terras deva ficar inviolável pelo período de uma geração, sob pena do extermínio completo da 
raça nativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0031-2 
Pretende o autor que as populações indígenas participem do resultado da exploração econômica da 
madeira. 
Ora, se o Anteprojeto assegura o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo àquelas 
populações, a tutela jurídico-constitucional do interesse dos índios está melhor formulado no 
Anteprojeto do Relator. 
Quanto à proibição, por 30 anos, da exploração dos mesmos minerais do subsolo das terras 
indígenas, a emenda é acolhida, no mérito, segundo a nova redação adotada no Anteprojeto final do 
Relator, uma vez aproveitada a emenda nº. 2A0174-2. 
Pela aprovação parcial no mérito. 
 
  
   EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   No Artigo C, inciso IX, parágrafo 2o.,  
acrescente-se, após a palavra subsolo, o seguinte texto:  
"e da energia hidráulica e termelétrica a carvão" 
Justificativa: 
A proposta simplesmente estende aos municípios e estados onde se realiza a produção de energia 
hidrelétrica e termelétrica a carvão, os mesmos direitos daqueles onde há exploração de recursos 
minerais do subsolo tal como existe, atualmente, inclusive com os estados e municípios onde há 
exploração de recursos petrolíferos. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00034-7  
Propõe a participação econômica dos Estados, Distrito Federal e Municípios na exploração da 
energia hidráulica e termelétrica a carvão.  
A ideia é perfeitamente viável e de grande interesse para os entes participantes.  
Ocorre que, neste Título, está-se tratando dos Bens da União economicamente exploráveis. A 
energia hidráulica e a termelétrica a carvão, assim como a energia hidráulica, não são considerados 
bens, mas atividades econômicas.  
Assim, a emenda só poderá ser examinada e aproveitada na Comissão da Ordem Econômica.  
Por isso, o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00074 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Municípios, dê-se ao artigo C a seguinte redação:  
"Art. C. Incluem-se entre os bens da União Federal:  
I - as terras devolutas, indispensáveis ao  
desenvolvimento e à segurança nacionais, assim declaradas em lei;  
II - os lagos e quaisquer correntes d’água em  
terreno de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituam limites com outros países ou  
que se estendam a territórios estrangeiros;  
III - as ilhas oceânicas e as fluviais e  
lacustres em águas de seu domínio, dentro da faixa  
de fronteira, conforme definida em lei;  
IV - o espaço aéreo;  
V - a plataforma continental;  
VI - o mar territorial e patrimonial e águas interiores;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-histórico e os espeleológicos do subsolo;  
IX - as terras ocupadas pelos índios, que  
delas terão posse permanente e usufruto exclusivo  
das riquezas naturais do solo;  
X - as terras banhadas pelo mar territorial e pelas águas interiores;  
XI - os que atualmente lhe pertencem.  
§ 1o. As praias banhadas pelo mar territorial  
e águas interiores não são suscetíveis de uso  
discriminado, salvo por conveniência da proteção  
ambiental, ou da segurança da nação, do indivíduo,  
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de bens e serviços públicos.  
§ 2o. É assegurada aos Estados, Territórios,  
Municípios e a Marinha do Brasil a participação no  
resultado da exploração e patrimonial, na forma  
prevista em lei complementar.  
§ 3o. É assegurada aos Estados, Territórios,  
Municípios e a Marinha do Brasil a participação no  
resultado de exploração econômica de jazidas,  
minas e demais recursos minerais que dependem de  
transporte hidroviário para sua comercialização,  
na forma prevista em lei complementar.  
§ 4o. É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal, Territórios e aos Municípios, nos termos  
da lei complementar, a participação no resultado  
da exploração econômica dos recursos minerais do  
subsolo, ressalvado o disposto no § 5o. deste artigo.  
§ 5o. A União Federal garantirá às populações  
indígenas, na forma da lei, a participação no  
resultado da exploração econômica dos recursos  
minerais do subsolo das terras por elas ocupadas.  
§ 6o. O mar territorial e patrimonial é de 200 milhas." 
Justificativa: 
   Numa conjuntura internacional e nacional caracterizada pelos conflitos de interesses, há a 
necessidade de o texto constitucional conter dispositivos que resguardem a integridade do patrimônio 
nacional. É essencial que a faixa marítima se constitua porção deste patrimônio com vistas a permitir 
sua utilização racional e exclusivamente segundo os interesses da Nação brasileira. Por outro lado, 
nos aspectos relacionados às águas interiores, principalmente nos trechos empregados como 
aquavias de escoamento da produção mineral, tendo em vista os recentes projetos implantados na 
região amazônica e do pantanal, a inclusão dos Estados e Municípios e, ainda, da Marinha do Brasil 
é devida, respectivamente, pelas seguintes razões: 1) viabilização mineral; e, 2) obtenção de meios 
flutuantes específicos para os trabalhos de ordenamento das hidrovias, assistência às populações 
ribeirinhas e, sobretudo, medidas de defesa do Estado e de afirmação da soberania nacional junto às 
fronteiras envolvidas. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00074-6  
Propõe nova redação ao art. C (art. 3o. do texto numerado), seus incisos e parágrafos.  
As poucas alterações propostas não aperfeiçoam o Anteprojeto do Relator. Substancial e 
formalmente, a emenda não traz inovação enriquecedora.  
O § 1o., nos termos da emenda, é matéria de legislação infraconstitucional.  
A inclusão da Marinha do Brasil, na participação da exploração econômica, consoante proposto nos 
§§ 2o. e 3o. da emenda, não é apropriada, tendo em vista que Marinha do Brasil é instituição federal, 
integrante da União que, evidentemente, participa dessa exploração econômica.  
Por tais razões, o parecer é pela rejeição. 
 
 
EMENDA:00089 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o., do art. C, do  
anteprojeto da Subcomissão da União, do Distrito Federal e Territórios:  
"§ 2o. É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei  
complementar, a participação no resultado da  
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exploração econômica e do aproveitamento dos  
recursos naturais, renováveis ou não renováveis,  
em seu território, ressalvado o disposto no § 3o. deste artigo." 
Justificativa: 
Embora já contemplada no anteprojeto, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios nos 
resultados da exploração dos recursos minerais, julgamos que a mesma deva abranger 
aproveitamento de todos os recursos naturais, e não há porque não o seja, especialmente em relação 
à exploração dos recursos hídricos. 
Com efeito, a construção de usinas hidrelétricas, ao emendar extensas áreas que deixarão de gerar 
riquezas, compromete o potencial econômico local para beneficiar outras regiões que não sofreram 
qualquer prejuízo. 
A recuperação dessas regiões exige decisão da sociedade em implementar novos instrumentos que 
lhe transfiram recursos financeiros, proporcionando investimentos que viabilizem as condições 
necessárias à reposição da ordem econômica pré-existente.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00089-4  
Altera a redação do § 2o. do art. C (art. 3o. do texto numerado), a fim de prever a participação dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios no aproveitamento dos recursos minerais, renováveis ou não, 
em seu território.  
Omite, entretanto, os recursos minerais do subsolo, como assegurado no Anteprojeto.  
A argumentação é convincente, mas a forma proposta carece de aperfeiçoamento.  
Ante o exposto, o parecer é pela aprovação parcial, na forma do Anteprojeto final do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00097 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Incluam-se no art. C os seguintes incisos:  
"X - o patrimônio histórico.  
XI - os recursos da Flora e da Fauna." 
Justificativa: 
Visa a presente emenda proteger o Patrimônio Histórico e o Meio Ambiente, dando à União a 
responsabilidade de sua guarda e preservação. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00097-5  
Acrescenta aos Bens da União o patrimônio histórico e os recursos da Flora e da Fauna.  
Quanto ao primeiro, é importante lembrar que na categoria dos Bens da União consideram-se os 
bens físicos. O patrimônio histórico pertence à categoria de bens culturais, cuja proteção já está 
assegurada no Anteprojeto do Relator.  
Quanto ao segundo, igualmente estão protegidos na forma do Anteprojeto.  
Entretanto, há de ser acolhida, quanto ao mérito, nessa segunda parte, na forma por que foi aprovada 
a emenda no. 2A 0159-9.  
Pela aprovação parcial no mérito. 
 
   
   EMENDA:00128 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
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Texto:   
   Substitua-se o item II do Art. C do Capítulo  
I "Disposições Preliminares", do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios, com a seguinte redação:  
"II. As águas em todo o seu ciclo  
hidrológico, sejam águas superficiais, águas  
subterrâneas ou águas meteóricas e seu uso será  
disciplinado pela União, Estados Distrito Federal,  
Territórios e Municípios, com a participação da sociedade organizada." 
Justificativa: 
A atual Constituição não caracteriza a propriedade das águas subterrâneas pois no art.168 “As 
jazidas minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do silo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial” então só as 
águas minerais ou potenciais de energia hidráulica (a nível subterrâneos quase inexistentes no Brasil) 
são definidos e as águas subterrâneas são mais de 95% das águas existentes e vitais para vários 
Estados e Municípios Brasileiros, tanto para uso doméstico como para Agricultura. 
As águas meteóricas (nuvens) precisam ser disciplinadas, pois a atual tecnologia permite deslocar e 
precipitar essas águas e então essa manipulação pode beneficiar o coletivo (se a precipitação atingir 
os mananciais de água) ou as propriedades individuais e essas águas fazem parte do ciclo 
hidrológico. 
A atual legislação caracteriza a existência dos Bens e Estados e da União em relação às águas 
superficiais em função da nascente ou foz desses cursos de água e não permite aos Municípios 
interferir no seu disciplinamento. O Brasil possui vários rios que nascem e terminam num único 
município, com os rios litorâneos, e a eles deve ser dado o direito de legislar. 
É fundamental a participação da Sociedade Organizada no dia a dia das concessões e do processo 
decisório para aumentar a representatividade do sistema. 
Todos os níveis de organização do Estado, seja a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 
Territórios precisam participar do processo decisório sobre as concessões de uso sendo que o 
Estado aja supletivamente em relação ao Município e a União em relação ao Estado, Distrito Federal 
e Territórios. 
Não é possível separar o ciclo hidrológico, pois as águas subterrâneas, superficiais ou meteóricas 
são diversos estados da mesma água e disciplinamentos diferenciados são obrigatoriamente 
conflitantes. 
A água é um recurso ambiental vital ao ser humano e o seu acesso a quantidades necessárias é um 
direito do cidadão e um dever da União, Estados e Municípios. 
A Constituição de 1967 (Emenda 1/69) estabelece que as jazidas, minas e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para o efeito de exploração ou aproveitamento 
industrial (Art.168). A exploração e o aproveitamento desses bens depende de autorização ou 
concessão federal, na forma da lei, dadas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas 
no País (Parágrafo Único do art.168) Por não haver exclusão das águas subterrâneas sem 
propriedades terapêuticas ou medicinais, em virtude de sua composição ou característica, as 
denominadas aqui “Águas Subterrâneas Comuns” têm sido incluídas na legislação sobre mineração, 
que obedece a princípios diversos. 
A atual Constituição (Art.168, Parágrafo Único) não garante a soberania da nação sobre os recursos 
hídricos e demais recursos naturais, permitindo que “Sociedades Organizadas no País” detenham a 
sua posse e controle. 
Na vigência da Constituição Federal de 1946, os Estados legislavam supletiva e complementarmente 
sobre águas, respeitada a Lei Federal. Pela Constituição de 1967, essa competência passou a ser 
privativa da União, impedindo, com isso, que as unidades fechadas adaptem a Legislação Federal às 
suas necessidades e peculiaridades. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00128-9  
Pretende-se incluir, entre os Bens da União, as águas em todo o seu ciclo hidrológico, com as 
especificações ali mencionadas.  
Em outra emenda do mesmo autor, de no. 2A 00132-7, propõe-se incluir entre os Bens dos Estados, 
com igual redação, idêntico objeto.  
Torna-se, assim, impossível discriminar as águas que estariam sob domínio da União e as que 
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estariam sob domínio dos Estados.  
Entretanto, como a ideia pode e deve ser aproveitada, o Relator acata ambas as emendas, como 
uma só, na forma do mecanismo da competência legislativa comum, como o item "r" do art. G (art. 8o. 
do texto numerado).  
O parecer é pela aprovação parcial, na forma do Anteprojeto final do Relator. 
 
   
   EMENDA:00129 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se o item X, no art. C do Capítulo I -  
"Disposições Preliminares", do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da União, Distrital  
Federal e Territórios, a seguinte redação:  
"X - a fauna silvestre" 
Justificativa: 
Todos os Recursos Ambientais, inclusive a fauna silvestre, são vitais à vida num ambiente sadio e 
equilibrado e precisam ser considerados como Bens da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios, para que sua propriedade seja de todos e o uso disciplinado no atendimento dos 
interesses coletivos, nunca dos individuais. 
A matéria relativa ao ambiente não figura na Constituição de 1967 (Emenda 1/69) porque, na década 
de sessenta, o ambiente não estava de todo reconhecido como bem jurídico a ser protegido, a 
Constituição poderia ter recebido emenda nesse sentido, mas tal não ocorreu. 
Os recursos naturais, renováveis ou não, constituem patrimônio comum da coletividade, devendo sua 
gestão, pelo poder público, ser feita de maneira mais descentralizada possível, tendo em vista as 
peculiaridades regionais e locais existentes no país. Para que não seja perdida a unidade no seu 
tratamento, à União deveria caber a edição das normas gerais e aos Estados e Municípios as 
peculiaridades às suas características, interesses e necessidades. 
A atual constituição refere-se de forma muito tênue à possibilidade de a sociedade poder organizar-se 
para defender seus interesses. Nesse quadro, acabam prevalecendo os interesses de grupos 
políticos e econômicos, com grande poder e organização. Essa situação provoca o afastamento cada 
vez maior entre a sociedade e a classe política. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00129-7  
Acrescenta inciso ao art. C (art. 3o. do texto numerado), para incluir a fauna silvestre entre os Bens 
da União.  
Há de se acolher, quanto ao mérito, na forma por que foi aprovada a emenda no. 2A00159-9.  
Pela aprovação parcial no mérito. 
 
   
   EMENDA:00130 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se o item XI no art. C do Capítulo I,  
"Disposições Preliminares", do Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios, a seguinte redação:  
"XI - a flora nativa;" 
Justificativa: 
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Todos os Recursos Ambientais, inclusive a fauna silvestre, são vitais à vida num ambiente sadio e 
equilibrado e precisam ser considerados como Bens da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios, para que sua propriedade seja de todos e o uso disciplinado no atendimento dos 
interesses coletivos, nunca dos individuais. 
A matéria relativa ao ambiente não figura na Constituição de 1967 (Emenda 1/69) porque, na década 
de sessenta, o ambiente não estava de todo reconhecido como bem jurídico a ser protegido, a 
Constituição poderia ter recebido emenda nesse sentido, mas tal não ocorreu. 
Os recursos naturais, renováveis ou não, constituem patrimônio comum da coletividade, devendo sua 
gestão, pelo poder público, ser feita de maneira mais descentralizada possível, tendo em vista as 
peculiaridades regionais e locais existentes no país. Para que não seja perdida a unidade no seu 
tratamento, à União deveria caber a edição das normas gerais e aos Estados e Municípios as 
peculiaridades às suas características, interesses e necessidades. 
A atual constituição refere-se de forma muito tênue à possibilidade de a sociedade poder organizar-se 
para defender seus interesses. Nesse quadro, acabam prevalecendo os interesses de grupos 
políticos e econômicos, com grande poder e organização. Essa situação provoca o afastamento cada 
vez maior entre a sociedade e a classe política. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00130-1  
Adita inciso ao art. C (art. 3o. do texto numerado), para incluir a flora nativa entre os Bens da União.  
Acolhe-se, quanto ao mérito, na forma por que foi aprovada a emenda no. 2A00159-9.  
Pela aprovação parcial no mérito. 
 
   
   EMENDA:00142 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se.  
"Art. Não se incluem entre os bens da União  
as ilhas oceânicas em que se situam capitais de  
Estados e os terrenos da marinha em áreas já urbanizadas." 
Justificativa: 
A Constituição atual, no art.4º, diz que pertencem à União, dentre outros bens, as ilhas oceânicas. No 
tocante aos terrenos da marinha é omisso o texto constitucional, embora haja legislação ordinária a 
disciplinar a questão (Decreto lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946) e a dizer que eles – os 
terrenos de marinha – são propriedades da União. 
Mas, a nosso ver a matéria está mal disciplinada, que no texto constitucional quer na legislação 
ordinária, porque, no primeiro caso (ilhas oceânicas), abarca as capitais dos Estados de Santa 
Catarina (Florianópolis) e do Maranhão (São Luís) que, evidentemente, não pertencem ou não podem 
pertencer à União. E no segundo caso (terrenos de marinha), tal situação jurídica tem sido o maior 
entrave ao desenvolvimento das áreas abrangidas, já urbanizadas. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00142-4  
Pretende-se excluir, expressivamente, os terrenos da marinha, em áreas urbanizadas, do domínio da 
União.  
O autor ressalta que a matéria tem sido objeto de disciplina por legislação infraconstitucional.  
A argumentação não é convincente quanto a ser dado tratamento constitucional à matéria.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00158 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   O inciso VIII do artigo "C" passa a ter a 
redação abaixo, eliminando-se, em consequência, o 
disposto no § 3o. do mesmo artigo: 
"Art. C. .................................... 
VIII - as terras ocupadas pelos índios que 
delas terão posse permanente e usufruto exclusivo 
das utilidades e recursos naturais do solo e do subsolo." 
Justificativa: 
Esta emenda visa expressar um dos principais anseios das lideranças indigenistas no país, 
garantindo aos povos indígenas, de forma inequívoca, o usufruto das riquezas naturais do solo e do 
subsolo, eliminando-se, aí, a polêmica em torno da distinção, tradicional no direito brasileiro, entre a 
posse e a propriedade do solo e do subsolo. 
Ao se reconhecer o subsolo como de exploração exclusiva dos índios, estará se resgatando a dívida 
da sociedade com os povos e nações indígenas, não obstante possa atingir um expressivo conjunto 
de interesses econômicos que ameaçam os direitos inalienáveis dos índios com indisfarçável 
brutalidade. Esses interesses deverão ser obrigatoriamente confrontados pelos constituintes 
comprometidos com as causas verdadeiramente justas e legítimas da nossa nacionalidade. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00158-1 
Propõe nova redação ao inciso VIII do art. C (art. 3o. do texto numerado). 
A argumentação convincente leva à adoção da emenda. 
Pela aprovação integral, na forma do Anteprojeto final do Relator. 
 
   
   EMENDA:00159 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   O inciso I do artigo "C" passa a ter a seguinte redação:  
"Art. C. ....................................  
I - a porção de terras devolutas  
indispensáveis à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, às vias de  
comunicação e à preservação ambiental." 
Justificativa: 
Esta Emenda tem por base o documento elaborado pela Câmara Técnica do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, encaminhado pelo Dr. Paulo Nogueira Neto. 
Com efeito, revela-se absurdo que se permita a apropriação privada das terras devolutas existentes 
nas unidades de conservação (parques, estações ecológicas, etc.), que pela nossa tradição 
constitucional são bens públicos, pertencentes à União. Cito, por exemplo, o caso da Serra do Mar, 
em grande parte tombada pelos órgãos estaduais competentes e em processo de tombamento 
federal: grande parte de suas terras são devolutas. Não podemos, pois aceitar que as mesmas sejam 
incorporadas ao patrimônio de particulares, que resistem ao acatamento das restrições contidas no 
tombamento. 
Existem outras situações igualmente difíceis: o Estado se vê obrigado a desapropriar terras que há 
pouco tempo eram devolutas. Salta aos olhos o absurdo desses procedimentos, mesmo porque o 
custo de uma desapropriação muitas vezes inibe uma ação rápida e eficaz do Poder Público, com 
sérios e irreversíveis prejuízos à preservação ambiental. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00159-9  
Sugere nova redação ao inciso I do art. C (art. 3o. do texto numerado), para incluir, entre os Bens da 
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União, a porção de terras devolutas indispensável à preservação ambiental.  
A proposta, sustentada em convincente argumentação, enriquece o Anteprojeto.  
Pela aprovação integral. 
 
EMENDA:00174 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Modifique-se o inciso VIII do art. C, constante à página 28, como segue: 
"VIII - As terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufruto exclusivo 
das riquezas naturais do solo e subsolo e de todas as utilidades nelas existentes;" 
Justificativa: 
A experiência histórica tem demonstrado, à saciedade, a magnitude e irreversibilidade dos prejuízos 
causados às sociedades indígenas pela imposição de restrições à posse exclusiva que devem deter 
em relação às terras que habitam. 
Esta exclusividade incorporou-se à tradição jurídica brasileira, em sede constitucional, desde 1934, 
permanecendo inalterada, em seu espírito, até hoje. A verificação das inúmeras situações de 
agressão aos direitos territoriais garantidos aos índios informou a redação da Emenda nº 1, de 1969, 
onde o legislador cercou o preceito de garantias outras que visavam dar-lhe concretude. Não ao 
acaso, a norma vigente refere-se à terra ocupada pelos índios, e não apenas ao solo. No 
ensinamento de ilustres juristas pátrios - entre os quais Pontes de Miranda e Raymundo Laranjeira - a 
exclusividade do usufruto indígena, necessariamente, inclui as riquezas do subsolo. 
Assim não o fosse, esvaziar-se-ia a própria posse constitucionalmente garantida às populações 
indígenas, dado não ser possível explorar. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 00174-2 
Altera a redação do inciso VIII do art. C (art. 3o. do texto numerado), para incluir as riquezas naturais 
do subsolo das terras indígenas sob o regime de usufruto. 
Os argumentos da autora são convincentes para o acolhimento da modificação proposta. 
O parecer é pela aprovação integral. 
 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA– IVB 
 
EMENDA:00094 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SEÇÃO  
Das Forças Armadas  
No artigo relativo à tutela da patente, suprimir:  
"§ 4o. ......................................  
§ 5o. ......................................  
§ 6o. ......................................  
§ 7o. ......................................  
Suprimir ainda:  
Art. 18. Os militares da ativa, enquanto em  
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efetivo serviço não poderão estar filiados a partidos políticos.  
Incluem-se entre os bens da União:  
V - O mar territorial  
VI - Suprimir" 
Justificativa: 
A supressão dos artigos e parágrafos na seção das Forças Armadas justifica-se por importar em 
matéria disciplinada em Lei Ordinária: Estatuto dos Militares. 
As reduções propostas à competência da União objetivam o fortalecimento do Federalismo, mercê da 
ampliação da competência reguladora dos Estados. 
   
   EMENDA:00097 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Art. Incluem-se entre os bens da União:  
"Retire-se o parágrafo I - As terras  
indispensáveis ao desenvolvimento e a segurança nacionais, assim declarados em lei." 
Justificativa: 
As Terras devolutas sempre pertencem aos Estados. 
Foram as Constituições de 1967 e 1969 que usurparam aos Estados as terras devolutas essenciais 
ao desenvolvimento nacional. 
Não tem sentido mantê-las como propriedade da União num momento que se pretende devolver a 
autonomia dos Estados. 
Os exemplos advindos das posições autoritárias das últimas Constituições demonstram claramente o 
espírito entreguista que norteou essas posições. 
Na verdade, foi a forma sutil de criar províncias minerais e a concessão de latifúndios a empresas 
multinacionais retirando dos Estados, economicamente mais fracos, benefícios que essas áreas lhes 
poderiam proporcionar. 
   
   EMENDA:00105 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se entre os bens da União:  
"Todas as florestas existentes no Território Nacional." 
Justificativa: 
A preservação das florestas brasileiras é uma questão vital para o futuro do País. Desde a 
colonização assistimos a sistemática destruição das florestas brasileiras, hoje reduzidas à Amazônia 
Legal e a pequenos trechos da chamada mata atlântica. 
O Código Florestal tem se revelado insuficiente para resguardar o que resta de florestas no País. 
Urge coloca-las sob o domínio da União como fórmula de impedir sua iminente destruição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II 
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EMENDA:00051 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o, do item IX, do Art. C, do  
Capítulo I, do Título "Da Organização do Estado"  
do Anteprojeto do Relator da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios a seguinte 
redação:  
"§ 4o - O mar territorial e patrimonial é de  
duzentas milhas a partir dos acidentes geográficos  
naturais e da plataformas fixas de exploração de petróleo." 
Justificativa: 
O II Plano Setorial para os Recursos do Mar (1986-1989) focaliza, com muita propriedade, a 
importância desses recursos para o Brasil. Refere-se à necessidade de promover a crescente 
incorporação dos recursos do mar à realidade socioeconômico brasileiro e ao conhecimento e 
utilização racional e equilibrada desses recursos como elementos fundamentais para que o País 
possa alcançar patamares superiores de desenvolvimento e para a abertura de novas oportunidades 
de exploração e investimentos. E acrescenta: 
“De fato, já nos dias que correm, existem considerável contribuição, em termos de produtos e de 
oportunidades de trabalho, decorrente da produção de alimentos e outras substancias essenciais, 
que têm sua origem em recursos renováveis de origem marinha”. 
“Também, no que diz respeito a produtos derivados de recursos marinhos não renováveis, que há 
bem poucos anos apresentavam participação muito discreta no cenário nacional, verificou-se notável 
mudança graças à notável produção no mar de hidrocarbonetos [...]”. 
“Há, portanto, êxitos a anotar; e o mar, que tem respondido generosamente aos esforços, apesar de 
modestos, a ele dedicados, deverá alargar ainda mais sua participação no combate à pobreza e ao 
desemprego”. 
Desta forma, convém consignar em nossa Carta Magna, de forma bem definida, a amplitude do mar 
territorial e é este o objetivo da Emenda que estamos propondo. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
 
   
   EMENDA:00124 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Territórios, dê-se ao art. 3o. a seguinte redação:  
Art. 3o. Incluem-se entre os bens da União Federal:  
I - as terras devolutas indispensáveis ao  
desenvolvimento e à segurança nacionais, assim declaradas em lei;  
II - os lagos e quaisquer correntes d'água em  
terreno de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituam limites com outros países ou  
que se estendam a territórios estrangeiros;  
III - as ilhas oceânicas e as fluviais e  
lacustres em águas de seu domínio, dentro da faixa  
de fronteira, conforme definida em lei;  
IV - o espaço aéreo;  
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V - a plataforma continental;  
VI - o mar territorial;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos  
e os espeleológicos do subsolo;  
IX - as terras ocupadas pelos índios, que  
delas terão posse permanente e usufruto exclusivo  
das riquezas naturais do solo;  
X - as terras banhadas pelo mar territorial e pelas águas interiores; e  
XI - os que atualmente lhe pertencem.  
Parágrafo... - As praias banhadas pelo mar  
territorial e águas interiores não são suscetíveis  
de uso discriminado, salvo por conveniência da  
proteção ambiental, ou da segurança da nação, do  
indivíduo, de bens e serviços públicos. 
Justificativa: 
Numa conjuntura internacional e nacional caracterizada pelos conflitos de interesse, há a 
necessidade de o texto constitucional conter dispositivos que resguardam a integridade do patrimônio 
nacional. É essencial que a faixa marítima se constitua porção deste patrimônio com vistas a permitir 
sua utilização racional e exclusivamente segundo os interesses da Nação brasileira. 
Por outro lado, o texto da nova Constituição, no que se referir à plataforma continental, mar territorial 
e mar patrimonial, não deverá contrariar o que foi definido na Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, após vários anos de debates, reunindo mais de 100 países. 
O Brasil está em vias de ratificação da Convenção, dependendo apenas de sua aprovação pelo 
Senado Federal. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00231 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do § 4o. do artigo 3o. do anteprojeto da Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Territórios, para a seguinte:  
"Art. 3o. - .........................  
§ 4o. - A faixa interna de até dez quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território 
nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras e será designada como Faixa de 
Fronteira, sem entretanto  
prejudicar a expansão das cidades ali situadas, conforme dispuser a lei complementar". 
Justificativa: 
É louvável a intenção do eminente relator no sentido de proteger as nossas fronteiras, já que, com 
isso, está não só protegendo os interesses dos cidadãos brasileiros que habitam as nossas fronteiras, 
mas, sobretudo, procurando proteger a própria soberania nacional. 
Ocorre, entretanto, que a extensão de cem quilômetros, que procura considerar como "FAIXA DE 
FRONTEIRA", a meu sentir, é por demais ampla para os objetivos que se procura atingir e pode, com 
isso, até prejudicar os interesses desenvolvimentistas dos Estados-membros que se situam nessas 
áreas de fronteira; além disso, não se pode esquecer que, nessas áreas, estão situadas várias 
cidades, sedes    municipais, que seriam atingidas pelas normas vinculadas à referida FAIXA DE 
FRONTEIRA. 
Por essas razões é que apresento a presente Emenda, com a qual objetivo reduzir a extensão de 
terra proposta para apenas 10 (dez) quilômetros, já que, como homem vivido em fronteiras nacionais, 
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entendo que essa faixa agora proposta resulta absolutamente suficiente para a defesa de nossas 
posições lindeiras; além disso, procuro preservar os interesses de expansão das cidades situadas 
nas áreas de fronteira; por me parecer justo e necessário ao desenvolvimento dos Estados-membros 
que se encontram nessa situação fronteiriça. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
      
   EMENDA:00237 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Quanto ao Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios":  
Texto Atual:  
"Art. 3o. - Incluem-se entre os bens da União  
... II - ... as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; ..."  
Texto Proposto:  
"Art. 3o. - Incluem-se entre os bens da  
União: ... II - ... as ilhas fluviais e lacustres na Faixa de Fronteira; ..." 
Justificativa: 
A redação atual pode fazer crer que entre os bens da União se incluem as ilhas fluviais e lacustres 
existentes na linha divisória com outros países, quando, em verdade, são aquelas localizadas na 
Faixa de Fronteira. 
Conveniente se afigura não se deixar qualquer dúvida, a respeito, dada a relevância que a matéria 
encerra. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos da solução apresentada pelo substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00238 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Quanto ao Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios":  
Texto Atual:  
"Art. 3o. - Incluem-se entre os bens da União: ... VIII - as terras ocupadas pelos índios,  
que delas terão posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, do  
subsolo e de todas as utilidades nelas existentes; ..."  
Proposta:  
Seriam suprimidas as expressões: "do subsolo". 
Justificativa: 
Sequer o proprietário do solo tem o "usufruto exclusivo do subsolo". 
Aos índios estariam sendo assegurados mais direitos do que aos que não o são. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos da solução apresentada pelo substitutivo. 
 
 
EMENDA:00239 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Quanto ao Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios":  
Texto Atual:  
"Art. 3o. - ... ........................ 
§ 4o. - A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha  
divisória terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras  
e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser a lei complementar."  
Proposta:  
Onde está "de até cem quilômetros", substitua-se por "de cento e cinquenta quilômetros". 
Justificativa: 
A manutenção da Faixa de Fronteira, com a largura atual de cento e cinquenta quilômetros, permite 
que maior número de Municípios tenha auxílio financeiro da União e que esta possa continuar 
exercendo, sobre a mesma faixa, controle quanto à alienação e concessão de terras públicas, aos 
serviços de radiodifusão e às atividades de mineração. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
 
 
   EMENDA:00247 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII, do Art. 3o., do Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito 
Federal e Territórios a seguinte redação: 
VIII - as terras legalmente ocupadas pelos índios. 
Justificativa: 
As ressalvas quanto à posse e usufruto exclusivo poderão ensejar conflitos entre grupos, com 
inconvenientes para a ordem interna nas referidas áreas. Por outro lado, julga-se que qualquer 
prescrição relativa aos direitos dos silvícolas deva constar em outra Seção/Capítulo ou mesmo, em lei 
ordinária. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00432 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 3o. do relatório  
final da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, o § 6o:  
§ - Não se incluem entre os bens da União as ilhas oceânicas em que se situam capitais de  
Estado e os terrenos da marinha em áreas já urbanizadas. 
Justificativa: 
A Constituição atual, no art.4º, diz que pertencem à União, dentre outros bens, as ilhas oceânicas. No 
tocante aos terrenos da marinha é omisso o texto constitucional, embora haja legislação ordinária a 
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disciplinar a questão (Decreto lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946) e a dizer que eles – os 
terrenos de marinha – são propriedades da União. 
Mas, a nosso ver a matéria está mal disciplinada, que no texto constitucional quer na legislação 
ordinária, porque, no primeiro caso (ilhas oceânicas), abarca as capitais dos Estados de Santa 
Catarina (Florianópolis) e do Maranhão (São Luís) que, evidentemente, não pertencem ou não podem 
pertencer à União. E no segundo caso (terrenos de marinha), tal situação jurídica tem sido o maior 
entrave ao desenvolvimento das áreas abrangidas, já urbanizadas. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00440 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifica o art. 3o. do relatório da  
Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 3o. - Incluem-se entre os bens da União:  
I - .................................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, sirvam de limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiros; as reservas  
de água subterrânea, as linhas fluviais e  
lacustres nas zonas limítrofes com outros países;  
as linhas oceânicas e as marítimas excluídas as já  
ocupadas pelos Estados na data da promulgação desta Constituição; 
Justificativa: 
A inclusão das expressões grifadas tem por finalidade definir a propriedade das águas subterrâneas. 
Modifica o artigo 4º do relatório da subcomissão dos Estados, que passa a ter a seguinte redação: 
Art. 4º -................... 
I - Os lagos em terrenos que lhes pertençam, assim como quaisquer correntes de água que neles 
tenham nascente e foz. 
II -........................... 
Justificativa: 
A alteração da redação do inciso I faz-se necessária tendo em vista a sugestão de inclusão das 
águas subterrâneas como bens da União (art.3º, inciso II, da Subcomissão II a). 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00517 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dá Nova Redação aos artigos 3o. e 4o. do  
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios:  
Art. 3o. - Incluem-se entre os bens da União  
I - a porção de terras devolutas  
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indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construção militares, as vias de  
comunicação e as áreas de preservação ambiental;  
II - o espaço aéreo:  
III - a plataforma continental;  
IV - o mar territorial e patrimonial, as  
praias, os lagos e quaisquer correntes de água em  
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituam limite com outros países ou se  
estendam a território estrangeiro ou dele provenham;  
V - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  
VI - as ilhas oceânicas e marítimas e as  
ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes  
com outros países, respeitados os direitos e os  
títulos aquisitivos registrados nos Registros de Imóveis;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os espeleológicos;  
IX - as terras originariamente e  
tradicionalmente ocupadas pelos índios;  
X - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que vierem a ser transferidos à União;  
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma  
prevista em lei complementar.  
§ 2o. - é assegurado aos Municípios e ao  
Distrito Federal, nos termos da lei complementar,  
perceber 50% da receita dos foros e taxas de  
ocupação arrecadados pela União, dos terrenos  
aforados ou inscritos como ocupados, localizados  
nos seus territórios, obrigados como contrapartida  
e exercerem a fiscalização quanto a utilização destes terrenos.  
§ 3o. - O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas.  
§ 4o. - A faixa interna de até cem  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser a lei complementar.  
§ 5o. - A União promoverá, prioritariamente  
localizados em regiões menos desenvolvidos do País.  
Art. 4o. - Incluem-se entre os bens do  
domínio dos Estados, os lagos em terrenos de seu  
domínio, os rios que neles tem nascentes e foz e  
as linhas fluviais e lacustres situadas nos mesmo,  
bem como as terras devolutas não compreendidas no domínio da União. 
Justificativa: 
   Os bens imóveis da União enunciados no artigo 1º do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 
1946 e no artigo 4º da Constituição vigente. Os dos Estados constam do artigo 5º. 
   A maioria desses bens pertence ao governo desde o descobrimento. Cumprem objetivo de 
preservação como os terrenos de marinha, que impediram a privatização das praias no Brasil, 
permitindo o uso público sem discriminação, além das funções de natureza social e econômica, bem 
como de segurança e hegemonia do território nacional. Ressalte-se, ainda, a importância primordial 
de se disciplinar o uso, a ocupação, das terras públicas, evitando-se a invasão motivada por 
especulação imobiliária. 
   Os conceitos legais contemplados na vasta e esparsa legislação ordinária, necessitam urgente 
consolidação. 
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   O texto acima busca sintetizar todos esses objetivos, impossíveis de serem aqui descritos, de forma 
ampla, dada a extensão da matéria passível de ser exposta em palestra. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00530 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Subcomissão II-a- NOVA REDAÇÂO AO ART. 3o. § 2o.:  
É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal, Territórios e Municípios, nos termos da  
lei complementar, a participação - no mínimo - de  
4% (cinco por cento) no resultado da exploração  
econômica e aproveitamento de todos os recursos  
naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim  
dos recursos minerais do subsolo, em seu  
território ou em áreas confrontantes com produção marítima. 
Justificativa: 
É comum entre nós o desapreço à Federação e aos direitos dos Estados-Membros, territórios e 
municípios. 
Por isso, torna-se necessária fixar indenização quando há extração de qualquer mineral ou perda de 
áreas produtivas face construção de hidrelétricas. 
Há, também, o direito das comunidades atingidas de recomposição infraestrutura, além de 
potencializar novas atividades econômicas-sociais, para que a riqueza existente não venha se 
transformar em ônus no período exploratório e graves problemas sociais no correr dos tempos. 
A nossa história tem registrado quanto às regiões atingidas pela exploração mineral e grandes obras 
hidrelétricas não se beneficiaram das suas riquezas naturais. Só com a definição constitucional de 
percentuais indenizatórios indexando os valores a serviços sociais básicos às novas opções 
econômicas-sociais, com definição de PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
INTEGRADOS, é que reverteremos esse quadro. 
A comunidade local, regional e estadual ou territorial saberá, em conjunto com o Poder Público local, 
definir metas desses planos. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
 
EMENDA:00133 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do  
Estado, da Sociedade e de sua Segurança, suprimam-  
se os §§ 2o. e 3o. do Artigo referente aos Bens da  
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União, constantes entre os assuntos pertinentes à  
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de  
sua Segurança, que devem ser incluídos onde couber. 
Justificativa: 
Embora seja uma justa pretensão a citada participação dos Estados, Territórios, Municípios e 
Marinha, reconhecendo-se suas expressivas carências de recursos, os parágrafos 2º e 3º tratam de 
matérias que devem constar da legislação ordinária e não da Constituição. 
Assim, é recomendável suprimir do texto constitucional futuro os parágrafos citados. Quanto ao § 2º 
já existe a Lei dos “Royalties”, decorrentes de Projeto debatido durante mais de um ano no 
Congresso Nacional, o qual esgota o assunto. Quanto ao § 3º, entretanto, é recomendável a 
elaboração de Projeto de Lei, submetendo o assunto à apreciação da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 
   
   EMENDA:00399 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Incluir onde couber:  
Art... Incluem-se entre os bens da União:  
Parágrafo 2o. - É assegurado aos Estados,  
Territórios, Municípios e às Instituições Públicas  
envolvidas, diretamente, na segurança das  
operações na plataforma continental, e do mar  
territorial, a participação no resultado de sua  
exploração econômica, na forma prevista em lei complementar. 
Justificativa: 
Além dos entes federativos envolvidos na exploração econômica da plataforma e do mar territorial, 
como Estados e Municípios, cabe ressaltar que algumas instituições federais, a Marinha, a Força 
Aérea e outros, participa, de diversas ações de segurança, busca e salvamento, balizamento do litoral 
etc. 
São ações diuturnas com o emprego de equipamentos, tripulações, consumo de combustíveis, 
materiais diversos etc., que impõem as instituições em causa, gastos imensos, comprometedores de 
sua operacionalidade normal e orgânica. 
   
   EMENDA:00404 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se entre os bens da União do  
Anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da  
Sociedade e de Sua Segurança:  
VIII - A floresta Amazônica, a mata Atlântica e o pantanal Mato-grossense. 
Justificativa: 
A preservação das florestas brasileiras e do Pantanal é uma questão vital para o futuro do País. 
Desde a colonização assistimos a sistemática destruição das florestas brasileiras, hoje reduzidas à 
Amazônia Legal e a pequenos trechos da chamada mata atlântica. 
O Código Florestal tem se revelado insuficiente para resguardar o que resta de florestas no País. 
Urge colocá-las sob o domínio da União como fórmula de impedir sua iminente destruição. 
   
   EMENDA:00445 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   "Incluir onde couber"  
Art. Incluem-se entre os bens da União  
I - a porção de terras devolutas  
indispensáveis à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, as vias de  
comunicação e as áreas de preservação ambiental;  
II - o espaço aéreo;  
III - a plataforma continental;  
IV - o mar territorial e patrimonial, as  
praias, os lagos e quaisquer correntes de água em  
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituam limite com outros países ou se  
estendam a território estrangeiro ou dele provenham;  
V - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  
VI - as ilhas oceânicas e marítimas e as  
ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes  
com outros países, respeitados os direitos  
adquiridos e os títulos aquisitivos registrados nos Registros de Imóveis;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os espeleológicos;  
IX - as terras originariamente e tradicionalmente ocupadas pelos índios;  
X - os bens que atualmente lhe pertence ou  
que vierem a ser transferidos à União;  
§ 1o. É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma  
prevista em lei complementar.  
§ 2o. É assegurado aos Municípios e ao  
Distrito Federal, nos termos da lei complementar,  
perceber 50% da receita dos foros e taxas de  
ocupação arrecadados pela União, dos terrenos  
aforados ou inscritos como ocupados, localizados  
nos seus territórios, obrigados como contrapartida  
a exercerem a fiscalização quanto a utilização destes terrenos.  
§ 3o. O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas;  
§ 4o. A faixa interna de até cem quilômetros  
de largura, paralela à linha divisória terrestre  
do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme  
dispuser a lei complementar.  
§ 5o. A União promoverá, prioritariamente, o  
aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País.  
Art. Incluem-se entre os bens do domínio dos  
Estados, os lagos em terrenos de seu domínio, os  
rios que neles tem nascente e foz e as ilhas  
fluviais e lacustres situadas nos mesmos, bem como  
as terras devolutas não compreendidas no domínio da União. 
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Justificativa: 
Os bens imóveis da União enunciados no art.1º do Decreto lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e 
no art. 4º da Constituição vigente. Os dos Estados constam do artigo 5º. 
A maioria desses bens pertence ao Governo desde o descobrimento. Cumprem objetivo de 
preservação como os terrenos de marinha, que impediram a privatização das praias no Brasil, 
permitindo o uso público sem discriminação, além das funções de natureza social e econômica, bem 
como de segurança e hegemonia do território nacional. Ressalte-se, ainda, a importância primordial 
de se disciplinar o uso, a ocupação, das terras públicas, evitando-se a invasão motivada por 
especulação imobiliária. 
Os conceitos legais comtemplados na vasta e esparsa legislação ordinária necessitam urgente 
consolidação. 
O texto acima busca sintetizar todos esses objetivos, impossíveis de serem aqui descritos, de forma 
ampla, dada a extensão da matéria, passível de ser exposta em palestra. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 
   EMENDA:00038 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do relator da Comissão da  
Organização do Estado, dê-se ao item V do art. 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o. ....................................  
V - o mar territorial 
Justificativa: 
No Mar Territorial de 12 milhões é aceito internacionalmente como uma região onde o Estado 
litorâneo confrontante exerce a sua soberania. Na região marítima que se estende do limite do Mar 
Territorial por 188 milhas, denominada Zona Econômica Exclusiva são, também, internacionalmente 
reconhecidos os direitos de soberania do Estado confrontante, mas não a soberania plena. Dessa 
maneira, o Mar Patrimonial, antiga denominação para a Zona Econômica Exclusiva, não pode ser 
incluído entre os bens da União. Estes conceitos, Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva 
constam da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, que o Brasil assinou e que encontra-se, 
atualmente, em processo de ratificação pelo Senado Federal, já que foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados. A inclusão do Mar Patrimonial como bem da União inviabilizará a participação brasileira 
nesse Tratado da ONU, o que não traz nenhuma vantagem para o País. A Zona Econômica Exclusiva 
atende os reais interesses brasileiros nessa parcela do mar, que sempre foram de ordem econômica. 
Assim, justifica-se plenamente a supressão do “Mar Patrimonial” de os Bens da União. Desta forma, 
poderemos integrar o elenco das nações que participam do Tratado do Direito do Mar e teremos 
reconhecidos, internacionalmente, os nossos direitos na Zona Econômica Exclusiva. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Divida-se o inciso II do art. 7o. em  
dois incisos, com a seguinte redação, renumerando-se os demais:  
"Art. 7o. - Incluem-se entre os bens da União:  
I - ........................................  
II - os lagos e quaisquer correntes d'água em  
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituam limites com outros países ou se  
estendam a território estrangeiro;  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países, as ilhas oceânicas e  
as marítimas de seu domínio, excluídas as já  
ocupadas pelos Estados na data da promulgação desta Constituição;" 
Justificativa: 
O texto anterior é longo e confuso, parecendo conveniente parti-lo em função de cada bem ou da 
natureza do bem em si. 
Por outro lado, é conveniente especificar que as ilhas oceânicas e as marítimas a que se refere o 
dispositivo são aquelas de domínio da União, a exemplo, aliás, do cuidado tomado quando da 
elaboração da disposição acerca dos lagos e correntes d’água. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00143 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA  
Inclua-se no inciso V do art. 7o. do substitutivo a expressão "mar territorial de 200 milhas". 
Justificativa: 
Consideramos que é importante precisar no texto constitucional a extensão do mar territorial 
brasileiro. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:00231 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ) 
Texto:   
   Texto atual: 
"Art. 7o. - ...§ 3o. - A faixa interna de até 
cem quilômetros de largura, paralela à linha 
divisória terrestre do território nacional, é 
considerada indispensável à defesa das fronteiras 
e será designada como Faixa de Fronteiras,  
conforme dispuser lei complementar." 
Texto Proposto: 
"Art. 7o. - ...§ 3o. - A faixa interna de 
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cento e cinquenta quilômetros de largura, 
paralela à linha divisória à defesa das fronteiras 
e será designada como Faixa de Fronteira. A lei 
especificará as atividades que, nessa faixa, ficam 
sujeitas a limitações." 
Justificativa: 
A redação proposta mantém a largura atual da Faixa de Fronteira, permitindo que maior número de 
Municípios tenha auxílio financeiro da União, e a esta faculta continuar exercendo, sobre a mesma 
faixa, controle quanto à alienação e concessão de terras públicas, aos serviços de radiodifusão e às 
atividades de mineração, conforme se dispuser em lei. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
     
   EMENDA:00301 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Modifica o inciso IX do art. 7o. do Substitutivo:  
Art. 7o. - Incluem-se entre os bens da União:  
I - ...................................  
II - ..................................  
III -.................................  
IV - ................................  
V - ................................. 
VI - ................................  
VII - ..............................  
VIII -................................  
IX - as terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufruto exclusivo  
das riquezas naturais do solo e do subsolo, e de todas as utilidades nelas existentes; 
Justificativa: 
Inclui-se no texto emendado a abrangência do usufruto indígena sobre as riquezas naturais do 
subsolo das suas terras. A verdadeira igualdade consiste em dar tratamento desigual aos desiguais. 
O usufruto indígena sobre as riquezas do subsolo não viola, portanto, o princípio da isonomia, pois se 
trata de garantir um direito intimamente vinculado à possibilidade de sobrevivência física e cultural 
dos grupos indígenas. 
A experiência histórica tem provado, ao preço da extinção de inúmeros grupos tribais, a magnitude e 
irreversibilidade dos prejuízos causados às sociedades indígenas pela invasão de garimpeiros e 
mineradoras. Não se pode, em sã consciência, consagrar tais invasões em sede constitucional. 
Ademais, a exclusão do subsolo implica evidente retrocesso, pois no entendimento abalizado de 
Pontes de Miranda é desde 1934 que se garante aos índios o usufruto sobre tais riquezas, inclusive 
as do subsolo. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00320 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Emenda modificativa  
Dá nova redação ao art. 7o.  
Art. 7o. - Incluem-se entre os bens da União  
I - a porção de terras devolutas  
indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, as vias de  
comunicação e as áreas de preservação ambiental;  
II - o espaço aéreo;  
III - a plataforma continental;  
IV - o mar territorial e patrimonial, as  
praias, os lagos e quaisquer correntes de água em  
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituam limite com outros países, de  
território estrangeiro ou a ele se estendam;  
V - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  
VI - as ilhas oceânicas e marítimas e as  
ilhas fluviais e lacustres onde se faça sentir a  
influência das marés e nas zonas limítrofes com  
outros países, respeitados os direitos adquiridos  
e os títulos aquisitivos registrados nos Registros de Imóveis.  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os espeleológicos;  
IX - as terras originariamente e  
tradicionalmente ocupadas pelos índios;  
X - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que vierem a ser transferidos à União;  
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma  
prevista em lei complementar.  
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos de lei  
complementar, a participação no resultado da  
exploração econômica e do aproveitamento de todos  
os recursos naturais, renováveis ou não  
renováveis, bem assim dos recursos minerais do  
subsolo, em seu território.  
§ 3o. - A faixa interna de até cem  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar.  
§ 4o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País. 
Justificativa: 
   Os bens imóveis da União, enumerados no art. 1º do Decreto Lei nº 9760, de 5 de setembro de 
1946, e no art. 4º da constituição vigente, em sua maioria, pertencem-lhe desde o descobrimento, 
cumprindo objetivo primordial de natureza social e econômica, bem como de segurança e hegemonia 
do território nacional. 
   É indispensável incluir expressamente, entre os bens da União, as praias, sanando omissão hoje 
existente, e que, gera perplexidades e tentativas de ocupação privada, em detrimento do interesse 
público. 
   As praias são bens de uso comum do povo, insusceptíveis, por isto mesmo, de alienação ou 
ocupação. 
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   Não se confundem com os terrenos de marinha, constituindo, segundo a melhor doutrina, a faixa de 
material detrito não consolidado, coberta e descoberta pelo fluxo das marés. 
   Na referência aos terrenos de marinha, é indispensável a inclusão de seus acrescidos, que 
constituem as áreas conquistadas em direção ao mar, artificial ou naturalmente. 
   O Decreto Lei nº 9760/46 faz menção expressa aos acrescidos. 
   Se a constituição omitir, agora, a referência, poder-se-á argumentar que teriam sido eles excluídos 
de entre os bens da União, o que incentivaria os ocupantes de terrenos de marinha a aumentar as 
áreas ocupadas, procedendo a aterros. 
   Por outro lado, a inclusão dos terrenos de marinha e seus acrescidos entre os bens da União 
garante a utilização das praias, por todo o povo, além de preservar a segurança nacional, e evitar a 
especulação imobiliária, sempre voltada para as áreas litorâneas. 
   Quanto as ilhas, a nova redação proposta consolida conceitos esparsos, em legislação ordinária, e 
a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, resguardando os direitos adquiridos e os títulos 
aquisitivos regularmente registrados, o que abrangeria aquelas atualmente ocupados pelos Estados. 
             Há, também, referência expressa e necessária as ilhas fluviais e lacustres, que, embora não 
situadas em zona limítrofes com outros países, se encontram onde se faça sentir a influência das 
marés, o que as equipara as ilhas marítimas. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.  
 
   
   EMENDA:00345 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer e Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao art. 7o. a seguinte redação:  
"Art. 7o. Incluem-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas  
indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, as vias de  
comunicação e as áreas de preservação ambiental;  
II - O espaço aéreo;  
III -a plataforma continental;  
IV - o mar territorial e patrimonial, as  
praias, os lagos e quaisquer correntes de água em  
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituam limite com outros países ou se  
estendam a território estrangeiro ou dele provenham;  
V - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  
VI - as ilhas oceânicas e marítimas e as  
ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes  
com outros países, respeitados os direitos e os  
títulos aquisitivos registrados nos Registros de Imóveis;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os espeleológicos;  
IX - as terras originariamente e tradicionalmente ocupadas pelos índios;  
X - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que vierem a ser transferidos à União;  
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma  
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prevista em lei complementar.  
§ 2o. - É assegurado aos Municípios e ao  
Distrito Federal, nos termos da lei complementar,  
perceber 50% da receita dos foros e taxas de  
ocupação arrecadados pela União, dos terrenos  
aforados ou inscritos como ocupados, localizados  
nos seus territórios, obrigados como contrapartida  
a exercerem a fiscalização quanto a utilização destes terrenos.  
§ 3o. - O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas.  
§ 4o. - A faixa interna de até cem  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme  
dispuser a lei complementar.  
§ 5o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País.  
Art. 4o. - incluem-se entre os bens do  
domínio dos Estados, os lagos em terrenos de seu  
domínio, os rios que neles tem nascentes e foz e  
as ilhas fluviais e lacustres situadas nos mesmos  
bem como as terras devolutas não compreendidas no  
domínio da União. 
Justificativa: 
   Os bens imóveis da União anunciados no art. 1º do Decreto-lei nº 9760, de 05 de setembro de 1946 
e no art. 4º da Constituição vigente. Os Estados constam do art. 5º. 
   A maioria desses bens pertence ao governo desde o descobrimento. Cumprem objetivo de 
preservação como os terrenos de preservação como os terrenos da marinha; que impediram a 
privatização das praias do Brasil, permitindo o uso público sem discriminação além das funções de 
natureza social e econômica, bem como de segurança e hegemonia do território nacional. Ressalte-
se, ainda, a importância primordial de se disciplinar o uso, a ocupação, das terras públicas, evitando-
se a invasão motivada por especulação imobiliária. 
   Os conceitos legais contemplados na vasta e esparsa legislação ordinária, necessitam urgente 
consolidação. 
   O texto acima busca sintetizar todos esses objetivos, impossíveis de serem aqui descritos, de forma 
ampla, dada a extensão da matéria, passível de ser exposta em palestra. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo 
 
   
   EMENDA:00362 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao § 2o. do art. 7o.  
É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal, Territórios e Municípios, nos termos da  
lei complementar, a participação - no mínimo - de  
5% (cinco por cento) no resultado da exploração  
econômica e aproveitamento de todos os recursos  
naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim  
dos recursos minerais do subsolo, em seu  
território ou em áreas confrontantes com produção marítima. 
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Justificativa: 
É comum entre nós o desapreço à Federação e aos direitos dos Estados-Membros, territórios e 
municípios. 
Por isso, torna-se necessária fixar indenização quando há extração de qualquer mineral ou perda de 
áreas produtivas face construção de hidrelétricas. 
Há, também, o direito das comunidades atingidas de recomposição infraestrutural, além de 
potencializar novas atividades econômicas-sociais, para que a riqueza existente não venha se 
transformar em ônus no período exploratório e graves problemas sociais no correr dos tempos. 
A nossa história tem registrado quanto às regiões atingidas pela exploração mineral e grandes obras 
hidrelétricas não se beneficiaram das suas riquezas naturais. Só com a definição constitucional de 
percentuais indenizatórios indexando os valores a serviços sociais básicos às novas opções 
econômicas-sociais, com definição de PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
INTEGRADOS, é que reverteremos esse quadro. 
A comunidade local, regional e estadual ou territorial saberá, em conjunto com o Poder Público local, 
definir metas desses planos. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.  
 
 
   EMENDA:00452 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item IX do art. 7o. a seguinte redação: 
"IX - as terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufruto exclusivo 
das riquezas naturais do solo e do subsolo e de todas as utilidades nelas existentes." 
Justificativa: 
Pela redação original do dispositivo em tela, há apenas uma proteção parcial aos direitos dos índios, 
eis que nela não figura o usufruto das riquezas do subsolo. Temos para nós ser absolutamente 
indispensável que seja também esse direito reconhecido à comunidade indígena, a fim de que as 
riquezas do subsolo das terras por ela ocupadas não venham a ser exploradas por empresas 
privadas ou mesmo pública, sem nenhum benefício para os legítimos possuidores da área. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
EMENDA:00460 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 7o. a seguinte redação: 
"§ 3o. A faixa interna de até sessenta 
quilômetros de largura, paralela à linha divisória 
terrestre do território nacional, é considerada 
indispensável à defesa das fronteiras e será 
designada como Faixa de Fronteira, conforme 
dispuser lei complementar." 
Justificativa: 
É desarrazoado o limite de cem quilômetros fixado para a denominada Faixa de Fronteira. No século 
passado, essa faixa era de sessenta quilômetros, extensão que foi ampliada para cento e cinquenta. 
Cremos que o melhor limite é mesmo o de sessenta quilômetros, no máximo. 
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Tal a alteração que alvitramos, no texto em questão, e que, esperamos, merecerá acolhimento. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
 
   EMENDA:00257 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Relator da Comissão da  
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das  
Instituições, suprimam-se os §§ 2o. e 3o. do art.  
44 (referentes aos bens da União, constantes entre  
os assuntos pertinentes à Subcomissão de Defesa do  
Estado, da Sociedade e de sua Segurança, que devem  
ser incluídos onde couber). 
Justificativa: 
Embora seja uma justa pretensão a citada participação dos Estados, Territórios, Municípios e 
Marinha, reconhecendo-se suas expressivas carências de recursos, os parágrafos 2º e 3º tratam de 
matérias que devem constar da legislação ordinária e não da Constituição. 
Assim, é recomendável suprimir do texto constitucional futuro os parágrafos citados. Quanto ao § 2º 
já existe a Lei dos “Royalties”, decorrentes de Projeto debatido durante mais de um ano no 
Congresso Nacional, o qual esgota o assunto. Quanto ao § 3º, entretanto, é recomendável a 
elaboração de Projeto de Lei, submetendo o assunto à apreciação da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 
   
   EMENDA:00275 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao Art. 44, o seguinte parágrafo:  
"Art. 44 ....................................  
§ 4o. - É assegurado aos Estados, aos  
Territórios e Municípios, a participação no  
resultado da exploração econômica das usinas  
geradoras de energia elétrica instaladas em seus  
territórios e cujo consumo e distribuição se  
destinam a outras unidades federadas." 
Justificativa: 
A instalação de grandes projetos hidrelétricos e nucleares provocam irreparáveis lesões aos Estados 
e Municípios, os quais geralmente não são beneficiários desses recursos. Nada mais justo do que 
ressarci-los através de participação no rendimento auferido pelas empresas exploradas de energia 
elétrica, na forma que a lei ordinária prescreverá. 
   
   EMENDA:00302 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso I do art. 44 a expressão "... e a segurança Nacional". 
Justificativa: 
A colocação constante do substitutivo das margens a dúvidas, além de mostrar-se desnecessária. 
   
   EMENDA:00303 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do § 3o. do art. 44 a expressão  
..."a Marinha do Brasil", substituindo-a pela ..."a União". 
Justificativa: 
Não se justifica um órgão do Estado, mesmo que uma Força Armada, seja beneficiado pelo resultado 
da exploração econômica. 
   
   EMENDA:00305 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o do Art. 44 a expressão "Marinha do Brasil", substituindo-a pela ..."a União". 
Justificativa: 
Não cabe a um órgão especifico da União, ainda que sendo uma força armada, beneficiar-se do 
resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial. 
   
   EMENDA:00306 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Inciso V do Art. 44 a expressão "..., de 200 milhas". 
Justificativa: 
A reafirmação de que as águas territoriais brasileiras são de 200 milhas é algo que merece constar da 
constituição, pelo fato de ser resultante de uma histórica luta nacional. 
   
   EMENDA:00371 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Inclua-se no art. 44 o inciso VIII:  
VIII - A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal Matogrossense. 
Justificativa: 
A preservação das florestas brasileiras é uma questão vital para o futuro do País. Desde a 
colonização assistimos a sistemática destruição das florestas brasileiras, hoje reduzidas à Amazônia 
Legal e a pequenos trechos da chamada mata atlântica. 
O Código Florestal tem se revelado insuficiente para resguardar o que resta de florestas no País. 
Urge colocá-las sob o domínio da União como fórmula de impedir sua iminente destruição. 
   
   EMENDA:00485 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No art. 44 suprimir nos parágrafos 2o. e 3o. a Marinha do Brasil. 
Justificativa: 
Manda a boa técnica legislativa que não se inclua num mesmo conceito Unidades da Federação e 
Instituições de objetivos completamente diferentes. 
Se é intenção do relator determinar fontes de receita à Marinha do Brasil, julgamos mais adequado 
recorrer à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00519 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Suprimam-se os § 2o. e § 3o. do Art. 44. 
Justificativa: 
O dispositivo apresentado no texto do anteprojeto é a cristalização, em termos mais amplos, daquilo 
que já está previsto na lei ordinária nº 7.453, de 27 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Petróleo, instituindo uma indenização que beneficia os Estados e Municípios nos quais 
se efetuem extração de petróleo, bem como o Ministério da Marinha para atender aos encargos de 
fiscalização e proteção das áreas marítimas onde se localizam as plataformas petrolíferas. 
Trata-se, portanto, de repetir no Texto Constitucional, com maior abrangência, preceito de um 
dispositivo legal sobre o qual não paira dúvida. 
Além do mais, há que se considerar que o assunto não é, a bem da verdade, matéria constitucional, 
razão pela qual se propõe a supressão daqueles parágrafos. 
   
   EMENDA:00522 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art. 44. ........................... 
I - As terras devolutas  
II - ................................. 
III - .................................. 
IV - ................................. 
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V - .................................. 
VI - ................................. 
VII - ................................ 
§ 1o. ................................ 
§ 2o. ............................... 
§ 3o. ................................ 
§ 4o. Incluem-se as terras devolutas,  
originariamente, entre os bens do domínio dos  
Estados membros e, subsidiariamente, entre os bens  
da União, na forma que a lei determinar, tendo em  
vista o interesse do desenvolvimento e da segurança nacionais. 
 Justificativa: 
Retornar aos Estados membros o domínio sobre as terras devolutas de acordo com a tradição 
constitucional da República brasileira em reforço do sistema Federativo. 
  
   EMENDA:00523 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Incluir onde couber:  
Art. ... Incluem-se entre os bens da União:  
Parágrafo 2o. É assegurada aos Estados,  
Territórios, Municípios e às Instituições Públicas  
envolvidas, diretamente, na segurança das  
operações na plataforma continental, e do mar  
territorial, a participação no resultado de sua  
exploração econômica, na forma prevista em lei complementar. 
Justificativa: 
Além dos entes federativos envolvidos na exploração econômica da plataforma e do mar territorial, 
como Estados e Municípios, cabe ressaltar que algumas instituições federais, a Marinha, a Força 
Aérea e outros, participam de diversas ações de segurança, busca e salvamento, balizamento do 
litoral etc. 
São ações diuturnas com o emprego de equipamentos, tripulações, consumo de combustíveis, 
materiais diversos etc., que impõem as instituições em causa, gastos imensos, comprometedores de 
sua operacionalidade normal e orgânica. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00077 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 48 a seguinte redação:  
Art. 48. ....................................  
§ 1o. A lei disporá sobre a forma e condições  
de participação, por instituição de Direito  
Público Federal, Estadual e Municipal nos  
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resultados da exploração econômica e do  
aproveitamento dos recursos naturais, renováveis  
ou não, da plataforma continental, do mar territorial e do subsolo. 
Justificativa: 
O relator da Comissão IV – Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições – sugeriu à 
Comissão de Sistematização o texto acima, constante do art. 47 § 2º, que melhor compatibiliza o 
assunto, pois a Lei nº 7453/85 assegurou aos Estados, Territórios, Municípios e a Marinha, 
indenização sobre o óleo, xisto betuminoso e gás extraídos da plataforma continental. Sendo a 
plataforma continental um Bem da União, é necessário prever-se tal dispositivo, como proposto pela 
Comissão IV. 
Parecer:   
   A redação que se procurar estabelecer (art. 47, parágrafo 2o. com IV já está atendida no parágrafo 
2o. do art. 48, que a emenda pretende modificar de forma mais explícita.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00078 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 48 a seguinte redação:  
Art. 48. ....................................  
§ 2o. É assegurada aos Estados, aos  
Territórios, aos Municípios e à Marinha a  
participação no resultado da exploração econômica  
de jazidas, minas e demais recursos minerais que  
dependam do transporte aquaviário para sua  
comercialização, na forma prevista em lei. 
Justificativa: 
O relator da Comissão IV – Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições – sugeriu à 
Comissão de Sistematização o texto acima, constante do Artigo 47 § 3º, que melhor compatibiliza o 
assunto. 
Os Estados, Territórios e Municípios, de onde são extraídas riquezas minerais, parecem merecer uma 
retribuição soba a forma de participação na exploração econômica de seu subsolo. Tais riquezas, 
normalmente transportadas por via marítima ou fluvial, exigem controle e proteção em seu transporte, 
parecendo igualmente justa a participação da Marinha, na forma que a lei estabelecer. 
Sendo os recursos minerais do subsolo Bens da União, é necessário prever-se tal dispositivo, como 
proposto pela Comissão IV, dando respaldo à futura lei. 
Parecer:   
   A participação da Marinha já está atendida pelo pressuposto de que cabe à União a maior fatia de 
participação (parágrafo 2o. do art. 49).  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00079 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso VI do art. 48 as palavras "e patrimonial". 
Justificativa: 
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A expressão “Mar Patrimonial” foi utilizada – e abandonada – durante as negociações realizadas 
durante a III Conferência do Direito do Mar, pelos países, ditos patrimonialistas, que desejavam 
exercer direitos numa faixa além das 12 milhas marítimas que constituem o Mar Territorial pela 
Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, resultante daquela conferencia. 
Dessa discussão nasceu o conceito de Zona Econômica Exclusiva que atendeu aos propósitos 
daqueles países, e sobre a qual exercem uma soberania limitada tão somente à exploração, 
aproveitamento, conservação e gestão de recursos naturais. 
Assim sendo, como a expressão “mar patrimonial” não foi institucionalizada na Convenção, e nem 
mesmo no Decreto-lei nº 1098 de 25 de março de 1970, que estabelece os limites de nosso mar 
territorial em 200 milhas, a sua utilização na nova Constituição constituir-se-á numa impropriedade. 
Por outro lado, não se justifica listar-se a Zona Econômica Exclusiva entre os bens da União, uma vez 
que a soberania que o Estado Costeiro exerce sobre a mesma é limitada, diferente, portanto, do que 
acontece com o Mar Territorial. 
É importante frisar que a citada Convenção está em vias de ratificação pelo Brasil, sendo conveniente 
que a nova Constituição não venha a conter disposições conflitantes com aquele Tratado 
internacional. 
Parecer:   
   A Emenda visa a suprimir a expressão "mar patrimonial", que figura no Art. 48, III, do Anteprojeto, 
de modo impróprio, ao lado de "mar territorial", que é o moderno conceito operacional do nosso direito 
convencional do mar.  
Pode ser acolhida à vista da sugestão oriunda do inciso V, de artigo sem número, do Anteprojeto da 
Comissão IV.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00189 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva - no Título IV - Capítulo II - art. 48, inciso II. Suprima-se, do inciso II,  
do art. 48, a seguinte expressão: "banhem mais de um Estado". 
Justificativa: 
As correntes de água que banham mais de um Estado são os rios interestaduais, de interesse dos 
Estados, pelo que se constituem em bens de propriedade destes e não da União. Ademais, o art.311 
defere competência aos Estados para explorarem (diretamente ou via concessão/permissão) 
prestação dos serviços públicos em seus respectivos territórios e, nestes serviços, se incluem os de 
exploração das correntes de água para geração de energia elétrica e outros fins, sejam elas somente 
do Estado ou interestaduais. 
   
   EMENDA:00794 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o., do Art. 48, do anteprojeto de  
Constituição elaborado pelo Relator, Constituinte  
Deputado Bernardo Cabral, a seguinte redação:  
Art. 48 - ................................... 
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei, a  
participação no resultado da exploração econômica  
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e do aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não renováveis, bem assim dos  
recursos minerais do subsolo, em seu território,  
com o fim de produzir eletricidade. 
Justificativa: 
A formulação original está demasiadamente abrangente, pois assegura aos Estados e Municípios a 
participação no resultado da exploração de qualquer atividade que utilize o solo que é por excelência 
um recurso natural. 
O que o preceito pretende assegurar é uma participação dos Estados e Municípios nos resultados de 
exploração de recursos naturais em seus territórios destinada a gerar energia elétrica que, causando 
desconforto e cessação de receitas em seus territórios, beneficiará especialmente outros municípios 
e outros Estados e regiões. 
   
   EMENDA:01054 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: artigo 48.  
Exclua-se do Art. 48, seu § 4o. que tem a seguinte redação:  
"A União promoverá, prioritariamente, o  
aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País." 
Justificativa: 
O aproveitamento econômico dos bens da União terá que ser prioritariamente feito no local que mais 
o recomendar o interesse público. 
É claro que a União não poderá, prioritariamente, aproveitar potenciais hidroelétricos onde não 
existirem consumidores capazes de absorver a energia elétrica gerada; por igual os recursos minerais 
do subsolo somente poderão ser aproveitados caso exista possibilidade de seu transporte e utilização 
para o bem mineral extraído. 
   
   EMENDA:01055 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 50, incisos I e II.  
Suprima-se o Art. 50 e seus incisos I e II;  
acrescente-se ao Art. 48 os incisos XIX e XX e  
renumere-se como inciso XXI o atual inciso XIX do Anteprojeto.  
XIX - instituir um sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando  
sistemas específicos de cada uma das Unidades da Federação;  
XX - definir critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos. 
Justificativa: 
Há uma repetição do inciso XIX e do caput do Art. 50 quando o que se deseja é definir como 
competência da União instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e os 
critérios para outorga de direitos sobre uso de tais recursos. 
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Parecer:   
   A emenda pretende deslocar os dispositivos do Artigo 50 do Anteprojeto para o Artigo 49, por tratar-
se de competência específica da União.  
Com efeito, quando se diz que cabe ao Estado "instituir" ou "definir" isto implica competência 
legislativa. Assim, a correção proposta aperfeiçoa, formalmente, o texto, devendo ser acolhida. Por 
outro lado, a emenda impõe compatibilização em face no disposto no Artigo 414, inciso XIII, que é 
uma reprodução da norma constante do atual Artigo 50, I. Em consequência, portanto, da 
transformação proposta, é de se suprimir o inciso XIII do Artigo 414.A alteração proposta, implica na 
supressão do conteúdo do art. 50, mudando o sentido da regra.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01070 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 48, VI.   
O VI do Artigo 48 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Da União  
Art. 48......................................  
I............................................  
II ..........................................  
III..........................................  
IV ..........................................  
V............................................  
VI ..........................................  
VII - A plataforma continental e patrimonial, compreendida até 200 milhas marítimas da costa. 
Justificativa: 
O País só poderá garantir judicialmente as riquezas existentes na plataforma continental se a 
Constituição oferecer os subsídios necessários que possam oficializar o direito. As riquezas 
existentes no subsolo e na superfície, bem como nas águas oceânicas devem ser preservadas numa 
área de 200 milhas marítimas para a exploração exclusiva de empresas ou grupos brasileiros. 
   
   EMENDA:01269 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 1o. do art. 48.  
Suprima-se o § 1o. do art. 48 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
O mais territorial e patrimonial assim como a plataforma continental são, por definição, bens 
pertencentes à União, sua exploração, portanto, pela União, não justifica que os benefícios fluam, 
preferencialmente, para qualquer Estado ou Município, mas devem reverter, isonômica e 
equitativamente, em proveito de toda a Nação. Aos Estados e Municípios litorâneos já fica 
assegurado o privilégio de serem beneficiados pela natureza, que os brindou com as belezas de um 
litoral pujante como o brasileiro. 
   
   EMENDA:01913 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se ao final da alínea "s" do inciso XIX  
do Artigo 48 a expressão "e sobre a propriedade industrial e intelectual", que passa a ter a seguinte 
redação:  
Artigo 48  
Inciso XIX  
s - normas gerais sobre produção e consumo inclusive sobre a propriedade industrial e intelectual. 
Justificativa: 
A matéria “propriedade industrial e intelectual” vem assumindo importância crescente nas relações 
econômicas e políticas no mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto constitucional que é 
responsabilidade da União legislar sobre ela. A sua inclusão nesta alínea justifica-se pela estreita 
relação que a matéria guarda com a produção e o consumo. 
   
   EMENDA:02021 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR  
PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO  
Dê-se ao inciso V do Art. 48 a seguinte redação:  
Art. 48 - ..................................  
V - os recursos naturais da plataforma continental;  
.................................................. 
Justificativa: 
De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar a plataforma continental de 
um Estado Costeiro compreende o leito e o subsolo da margem continental – prolongamento natural 
do território do Estado – até uma distância de no mínimo 200 milhas marítimas das linhas de base, a 
partir das quais se mede a largura do mar territorial, e, no máximo, de 350 milhas marítimas das 
referidas linhas, quando, observada determinada metodologia, a margem continental se estende além 
desta distancia, o que, possivelmente, ocorre em três pontos de nossa margem continental: na calha 
do Rio Amazonas, no saliente nordestino e no Sul do País. 
Dispõe, ainda, a Convenção que o Estado Costeiro exercerá direitos de soberania sobre a plataforma 
continental, tão somente para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais. Os 
recursos naturais a que se refere este dispositivo são os recursos minerais e outros recursos não 
vivos do leito do mar e subsolo, bem como os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, 
isto é, aquelas que no período de captura estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo, ou só 
podem mover-se em constante contato físico com esse leito ou subsolo. 
Na faixa entre 200 milhas e 350 milhas da plataforma continental, entretanto, o Estado Costeiro 
deverá efetuar pagamento ou Contribuições em espécie a uma entidade internacional denominada 
Autoridade Internacional de Fundos Marinhos – criada pela Convenção – relativos ao aproveitamento 
dos recursos não vivos. 
Verifica-se, assim, que a soberania que o Estado Costeiro exerce sobre a plataforma continental é 
específica e limitada, não sendo, portanto, correto afirmar – à luz da Convenção do Direito do Mar – 
que a plataforma continental possa ser considerada como um bem daquele Estado, até porque 
ninguém é proprietário de um bem cuja exploração é, em parte, tributada por outrem. 
Como o Brasil é signatário da Convenção, e que a mesma está em vias de ser ratificada pelo País, é 
necessário que a nova Constituição não venha a conter disposições conflitantes com aquele tratado 
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que, afinal, recebeu maior escolhida no meio internacional do que a própria Carta das Nações 
Unidas. 
   
   EMENDA:02130 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 48  
Suprima-se do anteprojeto:  
O parágrafo 2o. do Art. 48 
Justificativa: 
Conforme se sabe, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado da 
exploração econômica se dá via impostos, os quais, no caso do exercício da atividade mineral, já 
estão previstos e definidos no texto do anteprojeto de Constituição, no Título VII – da Tributação e do 
Orçamento. 
Apenas para argumentar, segundo nos ensinam os tributaristas, a contrapartida do exercício da 
atividade econômica para com os Estados é representada através de impostos, isto é, a contribuição 
pecuniária que o Estados, por ato de soberania, impõe às pessoas sujeitas a seu império, a fim de 
prover as despesas com os serviços públicos. 
Isto posto, mister se faz a alteração objeto da presente Emenda. 
   
   EMENDA:02141 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 48  
Suprima-se do anteprojeto:  
No Art. 48, o item VIII, "os recursos minerais do subsolo" 
Justificativa: 
A menos que se esteja preconizando a estatização da atividade mineral do País, os recursos minerais 
não devem passar à União, como bens de sua propriedade. 
Historicamente, este modelo não prosperou, tanto no Brasil Colônia como no Brasil Império, então 
titulares absolutos das riquezas minerais do País. 
Segundo testemunham os registros da História do Brasil, a titularidade do direito de propriedade das 
riquezas minerais nas mãos do Governo, constituiu sempre, fator altamente desestimulador da 
atividade mineral do País, situação ainda mais agravada com a então política tributária mineral 
altamente asfixiante. 
Necessariamente não é só com o fato de se passar os recursos minerais do País para o patrimônio 
da União que se estará estatizando a atividade mineral nacional. 
Na verdade, a estatização virá por via de consequência, eis que a livre iniciativa não mais terá 
motivação para investir no setor, principalmente na sua fase de grande risco, que é a de pesquisa 
mineral, pois de antemão saberá que os recursos minerais, eventualmente detectados à custa de seu 
risco e investimentos, passarão automaticamente a integrar o patrimônio da União. 
Não faz, pois, nenhum sentido, retornar-se agora a uma prática retrógada, comprovadamente 
inibidora da atividade econômica, salvo o emprego de recursos financeiros oriundos dos cofres 
públicos; daí justificar-se, plenamente, a acolhida da presente emenda supressiva. 
   
   EMENDA:02157 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 48, Inciso  II.  
Para melhor harmonização do texto constitucional, dê-se a seguinte redação ao inciso  
II., do artigo 48, do Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização,  
deslocando-se a expressão "que banhem mais de um Estado":  
"Art. 48 - Incluem-se entre os bens da União:  
-..........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, constituam limites com  
outros países ou se estendam a território estrangeiro;" 
Justificativa: 
Objetiva a modificação proposta apenas adequar melhor este dispositivo com o próprio texto do 
Anteprojeto, onde está disposto no artigo 50: 
“Art.50 – Compete à União legislar sobre o uso dos recursos hídricos integrados ao seu patrimônio, 
definido: 
I – um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a bacia 
hidrográfica e integrando sistemas específicos de cada Unidade da Federação; 
II – critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos”. 
E onde, ainda, de forma mais genérica, está explícito (artigo 49, XIX, “d”) que se compreende na 
competência da União “legislar sobre águas, telecomunicações, informática, serviço postal e energia”. 
Aliás, não poderia ser de outra forma, em virtude da necessária conexão e interdependência dos 
recursos hídricos, sobretudo no que tange ao seu aproveitamento energético, a exigir uma legislação 
harmônica e integrada para todo o território nacional. 
Assim, decorre da própria necessidade de um ordenamento juridicamente operacional, sobre o uso 
dos recursos hídricos, - inclusive e, sobretudo as bacias hidrográficas, sistemas que são integrados 
por todos e quaisquer cursos de água permanentes – que, dada a sua interligação, e pela própria 
natureza das coisas, eles se compreendam, todos, entre os bens da União. 
   
   EMENDA:02423 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Dê-se ao inciso, a seguinte redação:  
"VIII - as jazidas, minas, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica." 
Justificativa: 
A redação melhor acolhe o disposto na Comissão VI, art. 8º com o inciso VIII do art. 7º da Comissão 
II e continua a tradição Constituição brasileira desde a Constituição de 1946. 
Parecer:   
   Visa a emenda acrescentar "minas", "jazidas" e "potenciais de energia hidráulica" ao item VII do art. 
48 para adequá-lo ao art. 312 (originário do art. 8o., VIII da Comissão VI).  
Acolho, em parte, com subemenda, nos seguintes termos: "VIII - Os recursos minerais do subsolo e 
os potenciais de energia hidráulica".  
Pela aprovação em parte, com subemenda. 
 
   
   EMENDA:02513 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 61  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o item VIII do art. 48, a saber, "os recursos minerais do subsolo", renumerando-se os 
seguintes. 
Justificativa: 
A permanência do inciso citado, a par de romper com a tradição do tratamento constitucional da 
mineração no País, é incompatível com a opção do presente anteprojeto constitucional que, em seu 
art.306, estabelece, com meridiana clareza, que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa. Sua 
manutenção significará a estatização do setor mineral do País, com reflexos seríssimos na 
descoberta de novas jazidas e na consequente oferta de bens minerais, sem os quais a moderna 
civilização, a agricultura e a indústria não poderão se desenvolver ou mesmo existir. 
   
   EMENDA:02755 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Inclua-se ao final da alínea "s" do inciso XIX do Artigo 48 a expressão "e sobre a  
propriedade industrial e intelectual", que passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 48  
Inciso XIX  
s - normas gerais sobre produção e consumo inclusive sobre a propriedade industrial e intelectual. 
Justificativa: 
A matéria “propriedade industrial e intelectual” vem assumindo importância crescente nas relações 
econômicas e políticas no mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto constitucional que é 
responsabilidade da União legislar sobre ela. A sua inclusão nesta alínea justifica-se pela estreita 
relação que a matéria guarda com a produção e o consumo. 
   
   EMENDA:02920 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso V do Art. 48 as seguintes expressões:  
Art. 48 ..............................  
V - "em condomínio com os Estados". 
Justificativa: 
Com esta sugestão cria-se uma figura continental nova: o condomínio de bens da União e dos 
Estados. E, no caso, o bem é a plataforma continental. 
A plataforma continental, por esta proposição, passa a ser propriedade condominial da União e 
Estados, o que nos parece mais adequado, quando, por exemplo, se trata de instalação de unidades 
de exploração de petróleo ou quaisquer formas de utilização da plataforma continental para 
atividades produtivas. 
É preciso ter em conta que as consequências dessas atividades – a poluição, por exemplo, termina 
por ser encargo dos Estados, ou das populações que moram nos Estados Litorâneos. É por isso 
entre outras razões, que o Congresso Nacional já decidiu pelo pagamento de Royalties da Petrobrás, 
para os Estados e Municípios. 
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Esta Emenda reforça a autonomia dos Estados e o princípio Federativo. 
Parecer:   
   A tradição constitucional brasileira, em todos os casos em que poderá haver disputa de domínio 
entre unidades federativas, é no sentido de atribuir a propriedade à União, por isso que estranha ao 
texto constitucional a figura do condomínio. 
 
   
   EMENDA:03002 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 48, INCISO II  
O inciso II, do artigo 48, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 48 ....................................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas subjacentes ao território de mais de  
um Estado; e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o território de um Estado devem ser geridos pela União, 
para evitar a sua exaustão por uma unidade federada, em prejuízo de outra ou outras. 
Se, nos termos do § 2º, do Artigo 44, do anteprojeto, os Territórios integram a União, as águas neles 
situadas a ela pertencem. 
   
   EMENDA:03019 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 48.  
Inclua-se, no art. 48, do anteprojeto, o seguinte § 5o.  
Art. 48. ....................................  
§ 5o. A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Pequenas correntes de água, como córregos, riachos e arroios, de interesse exclusivamente local, 
podem com vantagem integrar os bens municipais. 
   
   EMENDA:03156 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Art. 14 - ..................................  
I - ........................................  
II a XVII - ................................  
XVIII - gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais;  
Suprima-se o item VIII do Art. 48, a saber, "os recursos minerais do subsolo", renumerando-se os 
seguintes. 
Justificativa: 
A nova redação visa preservar a isonomia e o realismo da norma Constitucional. 
A isonomia quando se tem presente que o repouso semanal não é pago em dobro. 
O realismo na medida em que a imposição de condições cada vez mais onerosas ao empregador 
acabarão por fazer diminuir o número de empregos pela simples razão de que os custos serão 
insuportáveis. 
A Constituição não pode desconhecer a realidade. Se lhe compete de um lado assegurar direitos, não 
pode a esse pretexto propiciar venha a ocorrer diminuição de emprego, este sim um dos maiores 
direitos dos brasileiros, dos que já trabalham, mas, principalmente daqueles que, anualmente 
aportam ao mercado de trabalho. 
Tampouco é menos verdade que, à Constituição compete definir princípios, cabendo à Lei Ordinária a 
definição de como serão aplicados tais princípios. 
   
   EMENDA:03157 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  
Suprima-se o item VIII do Art. 48, a saber, "os recursos minerais do subsolo", renumerando-se os 
seguintes. 
Justificativa: 
A permanência do inciso citado, a par de romper com a tradição do tratamento constitucional da 
mineração no País, é incompatível com a opção do presente anteprojeto constitucional que, em seu 
art.306, estabelece, com meridiana clareza, que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa. Sua 
manutenção significará a estatização do setor mineral do País, com reflexos seríssimos na 
descoberta de novas jazidas e na consequente oferta de bens minerais, sem os quais a moderna 
civilização, a agricultura e a indústria não poderão se desenvolver ou mesmo existir. 
   
   EMENDA:03158 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 48. 
Justificativa: 
A participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no resultados da exploração 
econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem 
assim dos recursos minerais do subsolo, dá-se melhor e mais adequadamente com a imposição de 
tributos sobre as atividades econômicas, já previstos, no presente anteprojeto de Constituição, no 
Capítulo I – do sistema tributário nacional do Título VII – da tributação e do orçamento, o que justifica 
a supressão proposta. 
A propósito vale lembrar que a efetivação da participação acima referida via tributo é a única que a 
assegura, haja vista que com a mesma não estarão Estado, Distrito Federal e Município sujeitos às 
instabilidades inerentes à toda e qualquer exploração econômica e ao aproveitamento de recursos 
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naturais, seja fruto de chuvas excessivas, pragas, secas inclementes, seja decorrente de conjuntura 
desfavorável ou depressiva, de mercados, preços, etc., que certamente resultariam em prejuízos, ou 
seja, tornariam letra morta a intenção dos constituintes. 
   
   EMENDA:03362 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 48  
Suprima-se do item VI do Art. 48 da Constituição federal a expressão "e patrimonial". 
Justificativa: 
Juridicamente inexiste o mar patrimonial. Destarte, colocá-lo no texto constitucional afigura-se nos 
improcedente. 
Propomos, portanto, a sua supressão. 
Parecer:   
   A Emenda visa a suprimir a expressão "mar patrimonial", que figura no Art. 48, VI, do Anteprojeto, 
de modo impróprio, ao lado de "mar territorial".  
Na verdade, o moderno direito convencional do mar refere-se a mar territorial e a Emenda tem 
procedência e pode ser acolhida à vista da sugestão oriunda do inciso V, do artigo sem número, do 
Anteprojeto da Comissão IV.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:03364 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 48  
Dê-se ao item V do art. 48 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 48 - ....................  
V - os recursos naturais, renováveis e não renováveis, da Plataforma Central e da Zona Econômica 
Exclusiva;  
Justificativa: 
Os Atos Internacionais e a melhor doutrina afirmam que os Estados detêm não a soberania, mas 
direitos soberanos sobre os recursos renováveis e não renováveis da Plataforma Continental e da 
Zona Econômica Exclusiva. 
A Zona Econômica Exclusiva, regime novo, foi consagrada pela Convenção de Jamaica assinada 
pelo Brasil em 1982. Embora a citada Convenção não esteja em vigor o número expressivo de 
Estados que adotam o nosso regime de Zona Econômica Exclusiva é suficiente para torna-la uma 
norma internacional objetiva. 
Seria lamentável que a Constituição não consagrasse essa notável conquista. 
   
   EMENDA:03513 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o termo as marítimas, do inciso III, do art. 48, e o inciso VII, do mesmo artigo. 
Justificativa: 
Em termos de administração, as ilhas marítimas e os terrenos de marinha, por sua localização, serão 
melhor atendidas se ficarem sob a jurisdição das Prefeituras respectivas. 
   
   EMENDA:03572 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item VIII do Art. 48, a saber, "os recursos minerais do subsolo", renumerando-se os 
seguintes. 
Justificativa: 
A permanência do inciso citado, a par de romper com a tradição do tratamento constitucional da 
mineração no País, é incompatível com a opção do presente anteprojeto constitucional que, em seu 
art. 306, estabelece, com meridiana clareza, que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa. 
Sua manutenção significará a estatização do setor mineral do País, com reflexos seríssimos na 
descoberta de novas jazidas e na consequente oferta de bens minerais, sem os quais a moderna 
civilização, a agricultura e a indústria não poderão se desenvolver ou mesmo existir. 
   
   EMENDA:03573 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o § 2o. do art. 48. 
Justificativa: 
A participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no resultados da exploração 
econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem 
assim dos recursos minerais do subsolo, dá-se melhor e mais adequadamente com a imposição de 
tributos sobre as atividades econômicas, já previstos, no presente anteprojeto de Constituição, no 
Capítulo I – do sistema tributário nacional do Título VII – da tributação e do orçamento, o que justifica 
a supressão proposta. 
A propósito vale lembrar que a efetivação da participação acima referida via tributo é a única que a 
assegura, haja vista que com a mesma não estarão Estado, Distrito Federal e Município sujeitos às 
instabilidades inerentes à toda e qualquer exploração econômica e ao aproveitamento de recursos 
naturais, seja fruto de chuvas excessivas, pragas, secas inclementes, seja decorrente de conjuntura 
desfavorável ou depressiva, de mercados, preços, etc., que certamente resultariam em prejuízos, ou 
seja, tornariam letra morta a intenção dos constituintes. 
   
   EMENDA:03661 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 48, inciso X  
O inciso X do art. 48 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 48 - ..................................  
X - as terras ocupadas pelos índios; 
Justificativa: 
A emenda busca compatibilizar o inciso X do art. 48 com o art. 432 do anteprojeto. Optou-se pela 
formulação já tradicional das Constituições Brasileiras, especialmente a da de 1967, que ao incluir 
entre os bens da União as terras indígenas não entra nos detalhes existentes no dispositivo 
emendado, que são mais próprios às disposições específicas sobre as terras ocupadas pelos índios. 
Parecer:   
   Acatamos a proposta, pelas mesmas razões da justificação.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:03696 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 48, inciso X  
O inciso X do art. 48 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 48 - ..............................  
X - as terras ocupadas pelos índios; 
Justificativa: 
A emenda busca compatibilizar o inciso X do art. 48 com o art. 432 do anteprojeto. Optou-se pela 
formulação já tradicional das Constituições Brasileiras, especialmente a da de 1967, que ao incluir 
entre os bens da União as terras indígenas não entra nos detalhes existentes no dispositivo 
emendado, que são mais próprios às disposições específicas sobre as terras ocupadas pelos índios. 
Parecer:   
   Acatamos a proposta pelas mesmas razões da justificativa.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:03884 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:  
Título IV  
[...] 
Art. Incluem-se entre os bens da União:  
I - A porção de terras devolutas  
indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, ás vias de  
comunicação e à preservação ambiental;  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de  
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um Estado, constituam limites com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro;  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países e as ilhas oceânicas,  
excluídas as já ocupadas pelos Estados ou  
Municípios à data da promulgação desta constituição;  
IV - o espaço aéreo;  
V - a plataforma continental;  
VI - o mar territorial;  
VII - os terrenos de marinha e acrescidos;  
VIII - os recursos minerais do subsolo; e  
IX - as terras ocupadas pelos índios.  
[...] 
Justificativa: 
O Título em epígrafe trata da Organização do Estado. 
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados. 
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo. 
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o “modus faciendi” deva ser deferido à lei. 
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto. 
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto.  
   
   EMENDA:03939 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 48  
Inclua-se, no Artigo 48, do anteprojeto, o seguinte § 5o:  
Art. 48 ....................................  
§ 5o. - A União poderá transferir para o domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Pequenas correntes de água, como córregos, riachos e arroios, de interesse exclusivamente local, 
podem com vantagem integrar os bens municipais. 
Parecer:   
   Não há, em qualquer parte do Anteprojeto, redação para que a União transfira o domínio a que se 
refere a emenda, razão pela qual inócua é a previsão proposta. 
 
   
   EMENDA:03950 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado: artigo 48, inciso II  
O inciso II, do Artigo 48, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 48 ....................................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas subjacentes ao território de mais de  
um Estado; e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o território de um Estado devem ser geridos pela União, 
para evitar a sua exaustão por uma unidade federada, em prejuízo de outra ou outras. 
Se, nos termos do § 2º, do Artigo 44, do anteprojeto, os Territórios integram a União, as águas neles 
situadas a ela pertencem. 
   
   EMENDA:03951 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 48  
Inclua-se, no Artigo 48, do anteprojeto, o seguinte § 5o:  
Art. 48 ....................................  
§ 5o. - A União poderá transferir para o domínio municipal as águas do interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Pequenas correntes de água, como córregos, riachos e arroios, de interesse exclusivamente local, 
podem com vantagem integrar os bens municipais. 
   
   EMENDA:04403 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 48, § 3o.  
O § 3o. do Art. 48 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 48. ....................................  
§ 3o. A faixa interna de cento e cinquenta  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira. A lei  
especificará as atividades que, nessa faixa, ficam sujeitas à limitações. 
Justificativa: 
A redação proposta mantem a largura atual da Faixa de Fronteira, que vem da Constituição de 1937 
(art. 165). 
Evitam-se, por essa forma, tormentosas questões que poderiam surgir quanto à faixa de pelo menos 
cinquenta quilômetros de largura, resultante da diferença entre a largura ora existente e aquela que, a 
teor do anteprojeto, seria estabelecida em lei complementar. Sabido que as terras devolutas 
existentes na Faixa de Fronteira se incluem entre os bens da União, como ficaria o domínio daquelas 
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situadas dessa, digamos, “faixa residual”? Passariam, automaticamente, ao domínio dos Estados 
onde se localizam? E quando já discriminadas, matriculadas e registradas em nome da União? E 
quando já alienadas pela União a terceiros? 
Além disso, a manutenção da largura da Faixa de Fronteira permite que maior número de Municípios 
tenha auxílio financeiro da União, e a esta faculta continuar exercendo, sobre a mesma faixa, controle 
quanto à alienação e concessão de terras públicas, aos serviços de radiodifusão e às atividades de 
mineração conforme se dispuser em lei. 
 
   
   EMENDA:04565 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Artigo 48 - inciso XI - Suprima-se. 
Justificativa: 
A disposição contida no Inciso XI do artigo 48 é supérflua, desde que os bens atualmente 
pertencentes à União não sejam atribuídos pela Constituição de modo diverso, prevalece a situação 
anterior, em seus efeitos já produzidos e duradouros. 
Ademais, a ausência de semelhante dispositivo para Estados e Municípios poderá ensejar dúvidas 
quanto à continuidade do domínio patrimonial público dos diversos graus de federação. 
   
   EMENDA:04566 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Artigo 48  
a) Suprima-se o inciso I;  
b) Acrescente-se um § 3o., renumerando-se os seguintes, com a redação abaixo:  
"§ 3o. - Lei Complementar disporá sobre a  
porção de terras devolutas indispensável à defesa  
das fronteiras, fortificações e construções  
militares, bem assim à proteção das vias de  
comunicação e à preservação ambiental". 
Justificativa: 
A matéria não se situa no âmbito do domínio patrimonial da União, mas em tema de servidão 
administrativa. 
Com a redação proposta o assunto passa a ter disciplina semelhante à da faixa de fronteiras – artigo 
48, § 3º, onde não se exige o domínio da União sobre a área definida – e evita a contradição com o 
parágrafo único do artigo 52. 
A redação anterior torna impreciso e flutuante o domínio da União, na medida em que, a cada 
momento, determinadas áreas sejam qualificadas ou não como indispensáveis aos fins colimados. 
   
   EMENDA:04569 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Artigo 48 - inciso II - Dê-se nova redação:  
"II - as águas superficiais ou subterrâneas,  
fluentes, em depósito ou emergentes, em terrenos  
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,  
constituam limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro;" 
Justificativa: 
A redação proposta adota o mesmo critério, mais técnico e atual, utilizado no artigo 52, inciso X, para 
definir as águas pertencentes aos Estados, compatibilizando os textos de dispositivos que tratam da 
mesma matéria em âmbito federal e estadual. 
   
   EMENDA:05062 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., do art. 23, do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização (Resolução 01/87 - CS)  
Suprima-se do Anteprojeto da Comissão de Sistematização o inciso X, do art. 48. 
Justificativa: 
São semelhantes às disposições do inciso X do art.48 e 432. Como os mandamentos do art.432 são 
mais abrangentes, contendo as disposições do inciso X mencionado, tendo em vista a necessidade 
de eliminar um dos dois dispositivos por razões de sistematização e adequação, preferimos a 
redação do art.432, por ser mais ampla. 
Parecer:   
   Não concordamos com a supressão do inciso. Uma coisa é dizer que as terras ocupadas pelos 
silvícolas são de propriedade da União, e, outra, é estabelecer a posse dos índios sobre esses bens.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05093 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Inclua-se ao final das alíneas "s" do inciso  
XIX do art. 48 a expressão "e sobre a propriedade  
industrial e intelectual", que passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 48  
Inciso XIX  
s - normas gerais sobre produção e consumo "inclusive sobre a propriedade industrial e intelectual". 
Justificativa: 
A matéria “propriedade industrial e intelectual” vem assumindo importância crescente nas relações 
econômicas e políticas no mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto constitucional que é 
responsabilidade da União legislar sobre ela. A sua inclusão nesta alínea justifica-se pela estreita 
relação que a matéria guarda com a produção e o consumo. 
   
   EMENDA:05134 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, no Artigo 48, do Anteprojeto, o seguinte § 5o.:  
Art. 48 ...........................  
§ 5o. - A União poderá transferir para o domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Pequenas correntes de água, como córregos, riachos e arroios, de interesse exclusivamente local, 
podem com vantagem integrar os bens municipais. 
   
   EMENDA:05135 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   O inciso II, do Artigo 48, do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 48 .............................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas subjacentes ao território de mais de um Estado; e as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o território de um Estado devem ser geridos pela União, 
para evitar a sua exaustão por uma unidade federada, em prejuízo de outra ou outras. 
Se, nos termos do § 2º, do Artigo 44, do anteprojeto, os Territórios integram a União, as águas neles 
situadas a ela pertencem. 
   
   EMENDA:05464 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO IV, CAPÍTULO II  
ART. 48, 49 e 50 DO ANTEPROJETO DO RELATOR, DANDO-LHES A SEGUINTE REDAÇÃO:  
DA UNIÃO  
[...] 
Art. - Incluem-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às fortificações e  
construções militares, bem assim às vias de comunicação.  
II - os lagos e quaisquer corrente de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituem limites com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro.  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas  
as já ocupadas pelos Estados da data da promulgação desta Constituição;  
IV - o espaço aéreo;  
V - a plataforma continental;  
VI - o mar territorial e patrimonial;  
VII - os terrenos de marinha;  
VIII- os sítios arqueológicos, pré-históricos do subsolo;  
IX - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos;  
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§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar  
territorial e patrimonial, na forma prevista em lei.  
§ 2o. - A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do 
território nacional, é considerada in-  
dispensável à defesa das fronteiras e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser a 
lei complementar.  
§ 4o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizado em regiões menos desenvolvidas do País  
[...] 
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 pela Comissão, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00073 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DO RELATOR  
Dê-se ao § 1o. do art. 52 a seguinte redação:  
Art. 52....................................  
§ 1o. - A lei disporá sobre a forma e  
condições de participação, por instituição de  
Direito Público Federal, Estadual e Municipal nos  
resultados da exploração econômica e do  
aproveitamento dos recursos naturais, renováveis  
ou não, da plataforma continental, do mar territorial e do subsolo. 
Justificativa: 
O relator da Comissão IV – Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições – sugeriu à 
Comissão de Sistematização o texto acima, constante do art. 47 § 2º, que melhor compatibiliza o 
assunto, pois a Lei nº 7453/85 assegurou aos Estados, Territórios, Municípios e a Marinha, 
indenização sobre o óleo, xisto betuminoso e gás extraídos da plataforma continental. Sendo a 
plataforma continental um Bem da União, é necessário prever-se tal dispositivo, como proposto pela 
Comissão IV. 
Parecer:   
   Segundo o § 2o., do art. 52, a lei regulará o que dispõe o próprio artigo. Não se concebe limitações, 
como pretende a emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00074 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DO RELATOR  
Dê-se ao § 2o. do art. 52 a seguinte redação:  
Art. 52. ....................................  
§ 2o. - É assegurada aos Estados, aos  
Territórios, aos Municípios e à Marinha a  
participação no resultado da exploração econômica  
de jazidas, minas e demais recursos minerais que  
dependam do transporte aquaviário para sua  
comercialização, na forma prevista em lei. 
Justificativa: 
O relator da Comissão IV – Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições – sugeriu à 
Comissão de Sistematização o texto acima, constante do Artigo 47 § 3º, que melhor compatibiliza o 
assunto. 
Os Estados, Territórios e Municípios, de onde são extraídas riquezas minerais, parecem merecer uma 
retribuição soba a forma de participação na exploração econômica de seu subsolo. Tais riquezas, 
normalmente transportadas por via marítima ou fluvial, exigem controle e proteção em seu transporte, 
parecendo igualmente justa a participação da Marinha, na forma que a lei estabelecer. 
Sendo os recursos minerais do subsolo Bens da União, é necessário prever-se tal dispositivo, como 
proposto pela Comissão IV, dando respaldo à futura lei. 
Parecer:   
   Segundo o § 2o., do art. 52, a lei regulará o que dispõe o próprio artigo. Não se concebe limitações, 
como se pretende na emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00170 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - no Título IV - Capítulo  
II - art. 52 inciso II. Suprima-se, do inciso II,  
do art. 52, a seguinte expressão: "banhem mais de um Estado". 
Justificativa: 
As correntes de água que banham mais de um Estado são os rios interestaduais, de interesse dos 
Estados, pelo que se constituem em bens de propriedade destes e não da União. Ademais, o art. 311 
defere competência aos Estados para explorarem (diretamente ou via concessão/permissão) 
prestação dos serviços públicos em seus respectivos territórios e, nestes serviços, se incluem os de 
exploração das correntes de água para geração de energia elétrica e outros fins, sejam elas somente 
do Estado ou interestaduais. 
Parecer:   
   O texto que se pretende emendar diz respeito a bens da União e não a serviços ou exploração de 
correntes d’água. Os cursos d’água que banham mais de um Estado devem ser, sem dúvida, 
propriedade da União como consta do Projeto. 
 
   
   EMENDA:00732 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 2o., do Art. 52, do anteprojeto de Constituição elaborado pelo Relator, Constituinte  
Deputado Bernardo Cabral, a seguinte redação:  
Art. 52 ..................................... 
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei, a  
participação no resultado da exploração econômica  
e do aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não renováveis, bem assim dos  
recursos minerais do subsolo, em seu território,  
com o fim de produzir eletricidade. 
Justificativa: 
A formulação original está demasiadamente abrangente, pois assegura aos Estados e Municípios a 
participação no resultado da exploração de qualquer atividade que utilize o solo que é por excelência 
um recurso natural. 
O que o preceito pretende assegurar é uma participação dos Estados e Municípios nos resultados de 
exploração de recursos naturais em seus territórios destinada a gerar energia elétrica que, causando 
desconforto e cessação de receitas em seus territórios, beneficiará especialmente outros municípios 
e outros Estados e regiões. 
Parecer:   
   A emenda reduz a amplitude do artigo 52, § 2o., o que não é aceitável. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00744 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 52, XXIII, "a"  
Substitua-se a palavra "urbanístico" pelo termo "urbano". 
Justificativa: 
O direito é urbano e não urbanístico. 
Segundo Aurélio, urbano é “relativo ou pertencente à cidade: planejamento urbano; transportes 
urbanos”. 
Para o mesmo dicionarista, urbanístico respeita a urbanismo que, por sua vez, significa “o estudo 
sistematizado e interdisciplinar da cidade e da questão urbana”. 
Portanto, direito urbano, e não urbanístico. 
Parecer:   
   De acordo. A proposição melhora a redação do texto. 
 
   
   EMENDA:01001 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 52, VI.  
O VI do Artigo 48 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Da União  
Art. 48......................................  
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I............................................  
II ..........................................  
III..........................................  
IV ..........................................  
V............................................  
VI - A plataforma continental e patrimonial, compreendida até 200 milhas marítimas da costa. 
Justificativa: 
O País só poderá garantir judicialmente as riquezas existentes na plataforma continental se a 
Constituição oferecer os subsídios necessários que possam oficializar o direito. As riquezas 
existentes no subsolo e na superfície, bem como nas águas oceânicas devem ser preservadas numa 
área de 200 milhas marítimas para a exploração exclusiva de empresas ou grupos brasileiros. 
Parecer:   
   Aprovado parcialmente uma vez que o limite estabelecido pela Convenção Internacional de 
propriedade do Mar é mais abrangente. 
 
   
   EMENDA:01174 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 1o. do art. 52.  
Suprima-se o § 1o. do art. 52 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
O mar territorial e patrimonial assim como a plataforma continental são, por definição, bens 
pertencentes à União. Sua exploração, portanto, pela União, não justifica que os benefícios fluam, 
preferencialmente, para qualquer Estado ou Município, mas devem reverter, isonômica e 
equitativamente, em proveito de toda a Nação. Aos Estados e Municípios litorâneos já fica 
assegurado o privilégio de serem beneficiados pela natureza, que os brindou com as belezas de um 
litoral pujante como o brasileiro, peculiaridades de cada estado. Não há como tratar, de forma igual, a 
criação de novos municípios em São Paulo, Minas e outros Estados desenvolvidos e densamente 
povoados, com o mesmo processo no Centro-Oeste e na Amazônia, ainda despovoados e a exigir 
um processo de desconcentração de poder, através da criação de novos municípios, que atuarão 
como vetores de desenvolvimento. 
Parecer:   
   Pela rejeição face ao ônus que acarreta a esses municípios com infraestrutura de rodovias e 
habitação, para sustentar tais explorações. 
 
   
   EMENDA:01497 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 52, INCISO II  
O inciso II, do artigo 52, do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52. ....................................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
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se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas subjacentes ao território de mais de  
um Estado; e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o território de um Estado devem ser geridos pela União, 
para evitar a sua exaustão por uma unidade federada, em prejuízo de outra ou outras. 
Se nos termos do § 2º, do Artigo 44, do anteprojeto, os Territórios integram a União, as águas neles 
situadas a ela pertencem. 
Parecer:   
   Aprovado parcialmente conforme orientação dada ao Projeto. 
 
   
   EMENDA:01904 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR  
PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO  
Dê-se ao inciso V do Art. 52 a seguinte redação:  
Art. 52 - ..................................  
V - os recursos naturais da plataforma continental;  
.................................................. 
Justificativa: 
De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar a plataforma continental de 
um Estado Costeiro compreende o leito e o subsolo da margem continental – prolongamento natural 
do território do Estado – até uma distância de no mínimo 200 milhas marítimas das linhas de base, a 
partir das quais se mede a largura do mar territorial, e, no máximo, de 350 milhas marítimas das 
referidas linhas, quando, observada determinada metodologia, a margem continental se estende além 
desta distancia, o que, possivelmente, ocorre em três pontos de nossa margem continental: na calha 
do Rio Amazonas, no saliente nordestino e no Sul do País. 
Dispõe, ainda, a Convenção que o Estado Costeiro exercerá direitos de soberania sobre a plataforma 
continental, tão somente para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais. Os 
recursos naturais a que se refere este dispositivo são os recursos minerais e outros recursos não 
vivos do leito do mar e subsolo, bem como os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, 
isto é, aquelas que no período de captura estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo, ou só 
podem mover-se em constante contato físico com esse leito ou subsolo. 
Na faixa entre 200 milhas e 350 milhas da plataforma continental, entretanto, o Estado Costeiro 
deverá efetuar pagamento ou Contribuições em espécie a uma entidade internacional denominada 
Autoridade Internacional de Fundos Marinhos – criada pela Convenção – relativos ao aproveitamento 
dos recursos não vivos. 
Verifica-se, assim, que a soberania que o Estado Costeiro exerce sobre a plataforma continental é 
específica e limitada, não sendo, portanto, correto afirmar – à luz da Convenção do Direito do Mar – 
que a plataforma continental possa ser considerada como um bem daquele Estado, até porque 
ninguém é proprietário de um bem cuja exploração é, em parte, tributada por outrem. 
Como o Brasil é signatário da Convenção, e que a mesma está em vias de ser ratificada pelo País, é 
necessário que a nova Constituição não venha a conter disposições conflitantes com aquele tratado 
que, afinal, recebeu maior escolhida no meio internacional do que a própria Carta das Nações 
Unidas. 
Parecer:   
   Rejeitada, permanecendo o texto constante do Projeto.  
A plataforma continental deverá ser de uso comum, não sendo concebível ficar de propriedade 
particular exclusiva. 
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   EMENDA:02012 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 52  
Suprima-se do anteprojeto:  
O parágrafo 2o. do Art. 52 
Justificativa: 
Conforme se sabe, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado da 
exploração econômica se dão via impostos, os quais, no caso do exercício da atividade mineral, já 
estão previstos é definido no texto do anteprojeto de Constituição, no Título VII – da Tributação e do 
Orçamento. 
Apenas para argumentar, segundo nos ensinam os tributaristas, a contrapartida do exercício da 
atividade econômica para com os Estados é representada através de impostos, isto é, a contribuição 
pecuniária que o Estados, por ato de soberania, impõe às pessoas sujeitas a seu império, a fim de 
prover as despesas com os serviços públicos 
Isto posto, mister se faz a alteração objeto da presente Emenda. 
Parecer:   
   A especificidade dos resultados de tal exploração econômica exige participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios por uma questão de justiça econômica, e não se reduz a mero 
artifício fiscal, além do que se trata de relação destes com a União. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02023 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 52  
Suprima-se do anteprojeto:  
No Art. 52, o item VIII, "os recursos minerais do subsolo" 
Justificativa: 
A menos que se esteja preconizando a estatização da atividade mineral do País, os recursos minerais 
não devem passar à União, como bens de sua propriedade. 
Historicamente, este modelo não prosperou, tanto no Brasil Colônia como no Brasil Império, então 
titulares absolutos das riquezas minerais do País. 
Segundo testemunham os registros da História do Brasil, a titularidade do direito de propriedade das 
riquezas minerais nas mãos do Governo, constituiu sempre, fator altamente desestimulador da 
atividade mineral do País, situação ainda mais agravada com a então política tributária mineral 
altamente asfixiante. 
Necessariamente não é só com o fato de se passar os recursos minerais do País para o patrimônio 
da União que se estará estatizando a atividade mineral nacional. 
Na verdade, a estatização virá por via de consequência, eis que a livre iniciativa não mais terá 
motivação para investir no setor, principalmente na sua fase de grande risco, que é a de pesquisa 
mineral, pois de antemão saberá que os recursos minerais, eventualmente detectados à custa de seu 
risco e investimentos, passarão automaticamente a integrar o patrimônio da União. 
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Não faz, pois, nenhum sentido, retornar-se agora a uma prática retrógada, comprovadamente 
inibidora da atividade econômica, salvo o emprego de recursos financeiros oriundos dos cofres 
públicos; daí justificar-se, plenamente, a acolhida da presente emenda supressiva. 
Parecer:   
   As riquezas do subsolo constituem patrimônio de toda a Nação e devem - como já é tradicional no 
direito brasileiro - estar sob a imediata responsabilidade da União, que exprime a necessidade de tal 
propriedade. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02038 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 52, Inciso II  
Para melhor harmonização do texto constitucional, dê-se a seguinte redação ao inciso  
II., do artigo 52, do Projeto de Constituição, da  
Comissão de Sistematização, deslocando-se a  
expressão "que banhem mais de um Estado":  
"Art. 52 - Incluem-se entre os bens da União:  
.................................................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos de seu domínio, constituam limites com  
outros países ou se estendam a território estrangeiro;" 
Justificativa: 
Objetiva a modificação proposta apenas adequar melhor este dispositivo com o próprio texto do 
Anteprojeto, onde está disposto no artigo 54: 
“Art. 50 – Compete à União legislar sobre o uso dos recursos hídricos integrados ao seu patrimônio, 
definido: 
I – um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a bacia 
hidrográfica e integrando sistemas específicos de cada Unidade da Federação; 
II – critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos”. 
E onde, ainda, de forma mais genérica, está explícito (artigo 54, XXIII, “d”) que se compreende na 
competência da União “legislar sobre águas, telecomunicações, informática, serviço postal e energia”. 
Aliás, não poderia ser de outra forma, em virtude da necessária conexão e interdependência dos 
recursos hídricos, sobretudo no que tange ao seu aproveitamento energético, a exigir uma legislação 
harmônica e integrada para todo o território nacional. 
Assim, decorre da própria necessidade de um ordenamento juridicamente operacional, sobre o uso 
dos recursos hídricos, - inclusive e, sobretudo as bacias hidrográficas, sistemas que são integrados 
por todos e quaisquer cursos de água permanentes – que, dada a sua interligação, e pela própria 
natureza das coisas, eles se compreendam, todos, entre os bens da União. 
Parecer:   
   A atual formulação do texto do projeto é mais abrangente e compatível com os demais dispositivos 
inerentes à matéria.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02283 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 52 § 2o.  
- Substituir a expressão "do subsolo" por "e os potenciais de energia hidráulica". 
Justificativa: 
A emenda visa manter a coerência entre este dispositivo e o inciso VIII do mesmo artigo. 
Parecer:   
   O texto do projeto, ao referir-se a recursos naturais renováveis, contempla a proposta ora veiculada. 
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02284 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 52, inciso VIII.  
- Dê-se ao inciso, a seguinte redação:  
"VIII - as jazidas, minas, e demais recursos  
minerais e os potenciais de energia hidráulica." 
Justificativa: 
A redação melhor acolhe o dispositivo na Comissão VI art. 8º com o inciso VIII do art. 7º da Comissão 
II e continua a tradição Constitucional brasileira desde a Constituição de 1946. 
Parecer:   
   A explicitação da forma precisa em que estão presentes os recursos minerais do subsolo é 
desnecessária, na medida em que a formulação genérica no item as abrange todas. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o item VIII do art. 52, a saber,  
"os recursos minerais do subsolo", renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
A permanência do inciso citado, a par de romper com a tradição do tratamento constitucional da 
mineração no País, é incompatível com a opção do presente anteprojeto constitucional que, em seu 
art.200, estabelece, com meridiana clareza, que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa. Sua 
manutenção significará a estatização do setor mineral do País, com reflexos seríssimos na 
descoberta de novas jazidas e na consequente oferta de bens minerais, sem os quais a moderna 
civilização, a agricultura e a indústria não poderão se desenvolver ou mesmo existir. 
Parecer:   
   As riquezas do subsolo constituem patrimônio de toda a Nação e devem - como já é tradicional no 
direito brasileiro - estar sob a imediata responsabilidade da União, que exprime a necessidade de tal 
propriedade. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02766 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso V do Art. 52 as seguintes expressões:  
Art. 52 ..............................  
V - "em condomínio com os Estados". 
Justificativa: 
Com esta sugestão cria-se uma figura continental nova: o condomínio de bens da União e dos 
Estados. E, no caso, o bem é a plataforma continental. 
A plataforma continental, por esta proposição, passa a ser propriedade condominial da União e 
Estados, o que nos parece mais adequado, quando, por exemplo, se trata de instalação de unidades 
de exploração de petróleo ou quaisquer formas de utilização da plataforma continental para 
atividades produtivas. 
É preciso ter em conta que as consequências dessas atividades – a poluição, por exemplo, termina 
por ser encargo dos Estados, ou das populações que moram nos Estados Litorâneos. É por isso 
entre outras razões, que o Congresso Nacional já decidiu pelo pagamento de Royalties da Petrobrás, 
para os Estados e Municípios. 
Esta Emenda reforça a autonomia dos Estados e o princípio Federativo. 
Parecer:   
   É indispensável a propriedade uniforme de toda a plataforma nas mãos da União, a participação 
compensatória dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na exploração de todas as riquezas, 
inclusive as da plataforma, está contemplada em outro dispositivo deste mesmo artigo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02858 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 52.  
Inclua-se, no art. 52, do anteprojeto, o seguinte § 5o.  
Art. 52. ....................................  
§ 5o. A União poderá transferir para o domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Pequenas correntes de agua, como córregos, riachos e arroios, de interesse exclusivamente local, 
podem com vantagem integrar os bens municipais. 
Parecer:   
   A autorização colimada é evidente, sendo despicienda sua explicitação. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02987 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o item VIII do Art. 52, remunerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
A permanência do inciso citado, a par de romper com a tradição do tratamento constitucional da 
mineração no País, é incompatível com a opção do presente anteprojeto constitucional que, em seu 
art.300, estabelece, com meridiana clareza, que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa. Sua 
manutenção significará a estatização do setor mineral do País, com reflexos seríssimos na 
descoberta de novas jazidas e na consequente oferta de bens minerais, sem os quais a moderna 
civilização, a agricultura e a indústria não poderão se desenvolver ou mesmo existir. 
Parecer:   
   As riquezas do subsolo constituem patrimônio de toda a Nação e devem - como já é tradicional no 
direito brasileiro - estar sob a imediata responsabilidade da União, que exprime a necessidade de tal 
propriedade. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02988 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o § 2o. do art. 52. 
Justificativa: 
A participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no resultados da exploração 
econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem 
assim dos recursos minerais do subsolo, dá-se melhor e mais adequadamente com a imposição de 
tributos sobre as atividades econômicas, já previstos, no presente anteprojeto de Constituição, no 
Capítulo I – do sistema tributário nacional do Título VII – da tributação e do orçamento, o que justifica 
a supressão proposta. 
A propósito vale lembrar que a efetivação da participação acima referida via tributo é a única que a 
assegura, haja vista que com a mesma não estarão Estado, Distrito Federal e Município sujeitos às 
instabilidades inerentes à toda e qualquer exploração econômica e ao aproveitamento de recursos 
naturais, seja fruto de chuvas excessivas, pragas, secas inclementes, seja decorrente de conjuntura 
desfavorável ou depressiva, de mercados, preços, etc., que certamente resultariam em prejuízos, ou 
seja, tornariam letra morta a intenção dos constituintes. 
Parecer:   
   A especificidade dos resultados de tal exploração econômica exige participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios por uma questão de justiça econômica, e não se reduz a mero 
artifício fiscal, além do que se trata de relação destes com a União. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03174 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 52  
Dê-se ao item V do art. 52 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 52 - ..................................  
V - os recursos naturais, renováveis e não renováveis, da Plataforma Continental e da Zona 
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Econômica Exclusiva;  
- ........................................... 
Justificativa: 
Os Atos Internacionais e a melhor doutrina afirmam que os Estados detêm não a soberania, mas 
direitos soberanos sobre os recursos renováveis e não renováveis da Plataforma Continental e da 
Zona Econômica Exclusiva. 
A Zona Econômica Exclusiva, regime novo, foi consagrada pela Convenção de Jamaica assinada 
pelo Brasil em 1982. Embora a citada Convenção não esteja em vigor o número expressivo de 
Estados que adotam o nosso regime de Zona Econômica Exclusiva é suficiente para torna-la uma 
norma internacional objetiva. 
Seria lamentável que a Constituição não consagrasse essa notável conquista. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03316 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o termo as marítimas, do inciso III, do art. 52, e o inciso VII, do mesmo artigo. 
Justificativa: 
Em termos de administração, as ilhas marítimas e os terrenos de marinha, por sua localização, serão 
melhor atendidas se ficarem sob a jurisdição das Prefeituras respectivas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento por considerarmos importante permanecerem esses bens como sendo da 
União. 
 
   
   EMENDA:03369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item VIII do Art. 52, a saber, "os recursos minerais do subsolo", renumerando-se os 
seguintes. 
Justificativa: 
A permanência do inciso citado, a par de romper com a tradição do tratamento constitucional da 
mineração no País, é incompatível com a opção do presente projeto constitucional que, em seu 
art.300, estabelece, com meridiana clareza, que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa. Sua 
manutenção significará a estatização do setor mineral do País, com reflexos seríssimos na 
descoberta de novas jazidas e na consequente oferta de bens minerais, sem os quais a moderna 
civilização, a agricultura e a indústria não poderão se desenvolver ou mesmo existir. 
Parecer:   
   Concluímos pelo não acolhimento por considerar "os recursos minerais do subsolo" imprescindível 
como bem da União. 
 
   
   EMENDA:03370 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 83  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o § 2o. do art. 52. 
Justificativa: 
A participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no resultados da exploração 
econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem 
assim dos recursos minerais do subsolo, dá-se melhor e mais adequadamente com a imposição de 
tributos sobre as atividades econômicas, já previstos, no presente projeto de Constituição, no 
Capítulo I – do sistema tributário nacional do Título VII – da tributação e do orçamento, o que justifica 
a supressão proposta. 
A propósito vale lembrar que a efetivação da participação acima referida via tributo é a única que a 
assegura, haja vista que com a mesma não estarão Estado, Distrito Federal e Município sujeitos às 
instabilidades inerentes à toda e qualquer exploração econômica e ao aproveitamento de recursos 
naturais, seja fruto de chuvas excessivas, pragas, secas inclementes, seja decorrente de conjuntura 
desfavorável ou depressiva, de mercados, preços, etc., que certamente resultariam em prejuízos, ou 
seja, tornariam letra morta a intenção dos constituintes. 
Parecer:   
   Concluímos pelo não acolhimento por considerarmos mais do que justa a participação das unidades 
Políticas Administrativas na exploração dos recursos materiais em seu território. 
 
   
   EMENDA:03679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:  
[...] 
Art.51. Incluem-se entre os bens da União:  
I - A porção de terras devolutas  
indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, às vias de  
comunicação e à preservação ambiental;  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limites com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro;  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países e as ilhas oceânicas,  
excluídas as já ocupadas pelos Estados ou  
Municípios à data da promulgação desta constituição;  
IV - o espaço aéreo;  
V - a plataforma continental;  
VI - o mar territorial;  
VII - os terrenos de marinha e acrescidos;  
VIII - os recursos minerais do subsolo; e  
IX - as terras ocupadas pelos índios.  
[...] 
Justificativa: 
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O Título em epígrafe trata da Organização do Estado. 
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados. 
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo. 
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o “modus faciendi” deva ser deferido à lei. 
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto. 
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto.  
Parecer:   
   Propõe a emenda uma nova redação no título IV do Projeto, concluímos pela aprovação parcial 
uma vez que vários dispositivos foram aceito no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03706 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 52  
Inclua-se, no Artigo 52, do Projeto, o seguinte § 5o:  
Art. 52 ....................................  
§ 5o. - A União poderá transferir para o domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Pequenas correntes de água, como córregos, riachos e arroios, de interesse exclusivamente local, 
podem com vantagem integrar os bens municipais. 
Parecer:   
   Em se tratando de matéria de competência da própria União, a especificação é desnecessária.  
Pelo não recolhimento. 
 
   
   EMENDA:03725 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 52, INCISO II  
O inciso II, do Artigo 52, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52 ....................................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a territórios estrangeiros; as águas  
subterrâneas subjacentes ao território de mais de  
um estado; e as águas superficiais e subterrâneas  
situadas nos Territórios. 
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Justificativa: 
Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o território de um Estado devem ser geridos pela União, 
para evitar a sua exaustão por uma unidade federada, em prejuízo de outra ou outras. 
Se, nos termos do § 2º, do Artigo 49, do anteprojeto, os Territórios integram a União, as águas neles 
situadas a ela pertencem. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03737 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 52, inciso II  
O inciso II, do Artigo 52, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52 ....................................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas subjacentes ao território de mais de  
um Estado; e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o território de um Estado devem ser geridos pela União, 
para evitar a sua exaustão por uma unidade federada, em prejuízo de outra ou outras. 
Se, nos termos do § 2º, do Artigo 49, do anteprojeto, os Territórios integram a União, as águas neles 
situadas a ela pertencem. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03738 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 52  
Inclua-se, no Artigo 52, do Projeto, o seguinte § 4o:  
Art. 52 ....................................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o domínio municipal as águas do interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Pequenas correntes de água, como córregos, riachos e arroios, de interesse exclusivamente local, 
podem com vantagem integrar os bens municipais. 
Parecer:   
   Em se tratando de matéria de competência da própria União, a especificação é desnecessária.  
Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:03740 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 52.  
Inclua-se no Artigo 52, do Projeto, os §§ 4o. e 5o:  
Art. 52 ....................................  
§ 4o. - A lei definirá as águas particulares  
e os direitos e deveres de seus proprietários.  
§ 5o. - São públicas de uso comum as águas  
situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas  
secas, nos termos de lei especial, sobre a matéria. 
Justificativa: 
As águas contidas unicamente numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que 
sujeitas ao fim social desta. 
Às regiões periodicamente assoladas pelas secas deve ser destinada legislação especifica, que 
tenha como característica a publicização de todas as águas. 
Parecer:   
   O Substitutivo já trata adequadamente da matéria. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:04140 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 52, § 3o.  
O § 3o. do Art. 52 do Projeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 52. ....................................  
§ 3o. A faixa interna de cento e cinquenta  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira. A lei  
especificará as atividades que, nessa faixa, ficam sujeitas à limitações. 
Justificativa: 
A redação proposta mantêm a largura atual da Faixa de Fronteira, que vem da Constituição de 1937 
(art. 165). 
Evitam-se, por essa forma, tormentosas questões que poderiam surgir quanto à faixa de pelo menos 
cinquenta quilômetros de largura, resultante da diferença entre a largura ora existente e aquela que a 
teor do anteprojeto, seria estabelecida em lei complementar. 
Sabido que as terras devolutas existentes na Faixa de Fronteira se incluem entre os bens da União, 
como ficaria o domínio daquelas situadas nessa, digamos. "faixa residual"? Passariam, 
automaticamente ao domínio dos Estados onde se localizam? E quando já discriminadas, 
matriculadas e registradas em nome da União? E quando já alienadas pela União a terceiros? 
Além disso, a manutenção da largura da Faixa de Fronteira permite que maior número de Municípios 
tenha auxílio financeiro da União, e a esta faculta continuar exercendo, sobre a mesma faixa, controle 
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quanto à alienação e concessão de terras públicas, aos serviços de radiodifusão e às atividades de 
mineração conforme se dispuser em lei. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada ao substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04238 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo 52 - inciso XI - suprima-se. 
Justificativa: 
A disposição contida no Inciso XI do artigo 52 é supérflua, desde que os bens atualmente 
pertencentes à União não sejam atribuídos pela Constituição de modo diverso, prevalece à situação 
anterior, em seus efeitos já produzidos e duradouros. 
Ademais, a ausência de semelhante dispositivo para Estados e Municípios poderá ensejar dúvidas 
quanto à continuidade do domínio patrimonial público dos diversos graus de federação. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada ao substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04239 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
Artigo 52  
a) Suprima-se o inciso I;  
b) Acrescente-se um § 3o., renumerando-se os seguintes, com a redação abaixo:  
"§ 3o. - Lei Complementar disporá sobre a porção de terras devolutas indispensável à defesa  
das fronteiras, fortificações e construções militares, bem assim à proteção das vias de  
comunicação e à preservação ambiental". 
Justificativa: 
A matéria não se situa no âmbito do domínio patrimonial da União, mas em tema de servidão 
administrativa. 
Com a redação proposta o assunto passa a ter disciplina semelhante à da faixa de fronteiras – artigo 
52, § 4º, onde não se exige o domínio da União sobre a área definida – e evita a contradição com o 
parágrafo único do artigo 56. 
A redação anterior torna impreciso e flutuante o domínio da União, na medida em que, a cada 
momento, determinadas áreas sejam qualificadas ou não como indispensáveis aos fins colimados. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada ao substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04240 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Artigo 52 - inciso II - Dê-se nova redação:  
"II - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em depósito ou emergentes, em terrenos  
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituam limites com outros países ou se  
estendam a território estrangeiro;" 
Justificativa: 
A redação proposta adota o mesmo critério, mais técnico e atual, utilizado no artigo 56, inciso I, para 
definir as águas pertencentes aos Estados, compatibilizando os textos de dispositivos que tratam da 
mesma matéria em âmbito federal e estadual. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada ao substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04707 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o., do art. 23, do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (Resolução  
01/87 - CS)  
Suprima-se do Anteprojeto da Comissão de Sistematização o inciso X, do art. 52. 
Justificativa: 
São semelhantes às disposições do inciso X do art.48 e 432. Como os mandamentos do art.425 são 
mais abrangentes, contendo as disposições do inciso X mencionado, tendo em vista a necessidade 
de eliminar um dos dois dispositivos por razões de sistematização e adequação, preferimos a 
redação do art.425, por ser mais ampla. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada ao substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04769 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 52  
Inclua-se, no Artigo 52, do Anteprojeto, o seguinte § 4o:  
Art. 52 .......................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
As águas contidas unicamente numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que 
sujeitas ao fim social desta. 
Às regiões periodicamente assoladas pelas secas deve ser destinada legislação especifica, que 
tenha como característica a publicização de todas as águas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada ao substitutivo. 
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   EMENDA:04770 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 52, inciso II 
O inciso II, do Artigo 52, do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52 ..........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas subjacentes ao território de mais de  
um Estado; e as águas superficiais e subterrâneas  
situadas nos Territórios. 
Justificativa: 
Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o território de um Estado devem ser geridos pela União, 
para evitar a sua exaustão por uma unidade federada, em prejuízo de outra ou outras. 
Se, nos termos do § 7º, do Artigo 49, do anteprojeto, os Territórios integram a União, as águas neles 
situadas a ela pertencem. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada ao substitutivo. 
 
   
   EMENDA:05084 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Título IV, Capítulo II, art. 52 e 54 do anteprojeto do relator, dando-lhe a 
seguinte redação:  
Da União  
Art. - Incluem-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas  
indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, bem assim às vias de comunicação.  
II - os lagos e quaisquer corrente de água em  
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituem limites com outros países ou se  
estendam a território estrangeiro;  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países; as praias marítimas;  
as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já  
ocupadas pelos Estados na data da promulgação  
desta Constituição;  
IV - o espaço aéreo;  
V - a plataforma continental;  
VI - o mar territorial e patrimonial;  
VII - os terrenos de marinha;  
VIII - os sítios arqueológicos, pré-históricos do subsolo;  
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IX - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que lhe vierem a ser atribuídos;  
§ 1o. É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma prevista em lei.  
§ 2o. A faixa interna de até cem quilômetros  
de largura, paralela à linha divisória terrestre  
do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme  
dispuser a lei complementar.  
§ 4o. A União promoverá, prioritariamente, o  
aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizado em regiões menos desenvolvidas do País.  
[...] 
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 pela Comissão, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivos. 
 
   
   EMENDA:06055 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 52, PARÀGRAFO 1o.  
Suprima-se do parágrafo 1o. do artigo 52 do Projeto de Constituição a expressão "e patrimonial" 
Justificativa: 
Tendo em vista que a expressão “e patrimonial” foi suprimida do inciso VI, como reflexo da evolução 
do conceito “e zona econômica exclusiva” em substituição ao de “mar patrimonial” caberia suprimir a 
referência à mesma expressão mantida no parágrafo 1º do artigo 52. 
O conceito da “Zona econômica exclusiva” dá ao Brasil, bem como aos demais signatários da 
convenção sobre o Direito do Mar, direitos soberanos sobre a exploração, aproveitamento, 
conservação e administração de todos os recursos naturais, vivos e não-vivos bem como de 
atividades para produção de energia, seja nas aguas, seja no fundo do mar e em seu subsolo. 
Parecer:   
   A presente emenda corrige imperfeição do art. 52 de vez que elide a expressão "e patrimonial" que 
se encontra supérflua no seu parágrafo 1o. A expressão "mar territorial", segundo nos parece, por si 
mesma abrange a de "mar patrimonial", tornando-se desnecessária figurá-la ao texto constitucional. 
 
   
   EMENDA:06400 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Texto Atual:  
"Art. 52. -... § 3o. - A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha  
divisória terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras  
e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar".  
Texto Proposto:  
"Art. 52. - ... § 3o. - A faixa interna de centro e cinquenta quilômetro de largura, paralela  
à linha divisória terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das  
fronteiras e será designada como Faixa de Fronteira. A lei especificará as atividades que,  
nessa faixa, ficam sujeitas a limitações." 
Justificativa: 
A redação proposta mantem a largura atual da Faixa de Fronteira, que vem da Constituição de 1937 
(art. 165). 
Evitam-se, por essa forma, tormentosas questões que poderiam surgir quanto à faixa de pelo menos 
cinquenta quilômetros de largura, resultante da diferença entre a largura ora existente e aquela que, a 
teor do anteprojeto, seria estabelecida em lei complementar. Sabido que as terras devolutas 
existentes na Faixa de Fronteira se incluem entre os bens da União, como ficaria o domínio daquelas 
situadas dessa, digamos, “faixa residual”? Passariam, automaticamente, ao domínio dos Estados 
onde se localizam? E quando já discriminadas, matriculadas e registradas em nome da União? E 
quando já alienadas pela União a terceiros? 
Além disso, a manutenção da largura da Faixa de Fronteira permite que maior número de Municípios 
tenha auxílio financeiro da União, e a esta faculta continuar exercendo, sobre a mesma faixa, controle 
quanto à alienação e concessão de terras públicas, aos serviços de radiodifusão e às atividades de 
mineração conforme se dispuser em lei. 
Parecer:   
   Atendido em parte o objetivo da emenda mantendo-se a parte final do texto do projeto. 
 
   
   EMENDA:06768 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o item VII do art. 52 do Projeto de Constituição e acrescente-se, a seguir, no  
Capítulo IV do Título IV o seguinte:  
"Art. Incluem-se entre os bens dos Municípios os terrenos de marinha dos seus territórios." 
Justificativa: 
Incluindo entre os bens dos Municípios os terrenos de marinha procuramos solucionar os graves 
problemas que surgem devido a sua ocupação irregular pela população dos Municípios. 
Parecer:   
   Os terrenos da marinha o são por razões de segurança nacional, assim como as faixas de fronteira 
e terras devolutas, também pertencentes à União. Não seria acertado transferir os terrenos da 
marinha para o rol dos bens dos municípios, contraindo arraigada tradição. O Projeto de Constituição, 
ademais, não especifica bens dos municípios, uma razão a mais que impossibilita o atendimento 
desta emenda. 
 
   
   EMENDA:07759 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 52.  
O § 3o. do art. 52 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52 ................................ 
§ 3o. - Lei complementar disporá sobre a  
faixa interna de cem quilômetros de largura como faixa de fronteira. 
Justificativa: 
Se está prevista a disciplina da Faixa de Fronteiras, por lei complementar não é necessário que o 
texto constitucional entre em maiores detalhes. 
Parecer:   
   Prejudicada em virtude de parecer favorável em outra emenda que visa restabelecer a faixa de 
fronteira de cento e cinquenta quilômetros de largura. 
 
   
   EMENDA:07912 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 52.  
Suprima-se do Projeto:  
No art. 52, o item VIII, "os recursos minerais do subsolo" 
Justificativa: 
Se está prevista a disciplina da faixa de fronteira por lei complementar, não é necessário que o texto 
constitucional entre em maiores detalhes. 
Parecer:   
   O art. 54, inciso XXIII, alínea "i", do Projeto de Constituição dá a União a competência para legislar 
sobre "jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia". O art. 306, especifica que as "jazidas e 
demais recursos minerais... pertencem à União". A emenda não se compatibiliza com o corpo do 
Projeto de Constituição. 
 
   
   EMENDA:08287 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o., do Art. 52, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 52 ................................... 
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei, a  
participação no resultado da exploração econômica  
e do aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não renováveis, bem assim dos  
recursos minerais do subsolo, em seu território,  
com o fim de produzir eletricidade. 
Justificativa: 
A formulação original está demasiadamente abrangente, pois assegura aos Estados e Municípios a 
participação no resultado da exploração de qualquer atividade que utilize o solo que é por excelência 
um recurso natural. 
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O que o preceito pretende assegurar é uma participação dos Estados e Municípios nos resultados de 
exploração de recursos naturais em seus territórios destinada a gerar energia elétrica que, causando 
desconforto e cessação de receitas em seus territórios, beneficiará especialmente outros municípios 
e outros Estados e regiões. 
Parecer:   
   A emenda reduz a amplitude do artigo 52, § 2o., o que não é aceitável. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08337 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela  
Comissão de Sistematização:  
I - procedam-se, nos artigos abaixo  
indicados, as seguintes modificações:  
a) Art. 52. - dê-se nova redação ao item X e  
incluam-se os seguintes parágrafos 4o, 5o e 6o:  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
X - as terras ocupadas pelos índios, que  
serão inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis, a qualquer título;  
§ 4o. Os índios têm o usufruto permanente e  
exclusivo das terras por eles ocupadas, bem como  
das utilidades e dos cursos fluviais nelas  
existentes, ressalvando o direito de navegação.  
§ 5o. É vedada a remoção dos grupos indígenas  
das terras por eles ocupadas, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofes da natureza e outros  
similares, ficando garantido seu retorno quando o  
risco estiver eliminado. É proibida, sob qualquer  
pretexto, a destinação para qualquer outro fim das  
terras temporariamente desocupadas.  
§ 6o. São terras ocupadas pelos índios as por  
eles habitadas e as utilizadas para suas  
atividades produtivas, segundo seus usos, costumes  
e tradições, incluídas as necessárias à  
preservação do meio ambiente e de seu patrimônio cultural.";  
b) Art. 54. - Incluam-se os seguintes itens:  
"Art. 54. Compete à União:  
- proteger as instituições, pessoas, bens e  
saúde dos índios, bem como promover-lhes a educação;  
- proteger e demarcar as terras ocupadas pelos índios.";  
c) Art. 306. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 306. As jazidas e demais recursos  
minerais e os potenciais de energia hidráulica  
constituem propriedade distinta da do solo para  
efeito de exploração ou aproveitamento industrial.  
Parágrafo único. Ao proprietário ou  
usufrutuário do solo é assegurada a participação  
nos resultados da lavra, na forma da lei.";  
d) Art. 307. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 307 - O aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica e a pesquisa e a lavra de  
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jazidas minerais, em faixas de fronteira e em  
terras indígenas, somente poderão ser efetuados  
por empresas cujo controle decisório e do capital  
social com direito a voto esteja, em caráter  
permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas  
domiciliadas no País, ou de entidades de direito público interno.  
Parágrafo único. A pesquisa e a lavra de  
jazidas minerais e o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica em terras indígenas dependem  
da prévia anuência das respectivas populações  
envolvidas, com a assistência do órgão responsável  
pela política indigenista.";  
e) Art. 413. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 413. A lei criará um fundo destinado à  
conservação e recuperação do meio ambiente e à  
execução da política indigenista nacional.";  
f) Art. (Disposições Transitórias) - Com a seguinte redação, onde couber:  
"Art. O Poder Executivo criará um conselho  
deliberativo composto, de forma paritária, por  
representantes das populações indígenas, da União  
e da sociedade, que definirá a política  
indigenista, fixando as diretrizes e normas a  
serem executadas por órgão próprio da administração federal.";  
II - Suprimam-se os dispositivos abaixo indicados:  
a) item VIII do art. 52;  
b) art. 424 e seus parágrafos;  
c) art. 425 e seus parágrafos;  
d) art. 426 e seus parágrafos;  
e) art. 427 e seus parágrafos;  
f) art. 428. 
Justificativa: 
Tem-se reclamado reiteradamente que o Projeto de Constituição é muito longo e que isso acarreta 
uma série de desvantagens, entre as quais vale ressaltar, por sua importância, a rigidez assumida por 
um texto dessa natureza. Além do mais, quando a Lei Maior entre em minúcias, especialmente 
quando regula matéria conjuntural, se expõe a que qualquer modificação no estado de coisas exija 
automática alteração da norma, com as dificuldades decorrentes da tramitação de uma emenda 
constitucional. E quando repete o tratamento de matérias, então a situação não admite discussões 
sobre sua inoportunidade. 
Por isso, parece recomendável que, na medida possível, se reduza o texto do Projeto, pelo menos, 
evitando repetições e promovendo a fusão das disposições afins. 
Nesse sentido, propõe-se a Emenda anexa, que, aproveitando e aperfeiçoando as inovações 
contidas no Capítulo VIII do Título IX, dedicado aos índios, elimina esse Capítulo, com a incorporação 
das matérias não repetitivas às disposições afins, constantes do próprio Projeto. 
Assim inspirada, a Emenda sugere: 
I – a supressão do art. 424: 

a) Com a eliminação do caput do artigo e do seu § 2º, na medida em que a matéria neles 
prevista já se acha disciplinada nos itens III, V, VI e VII do parágrafo único do art. 385; 

b) Com a transposição da matéria contida no § 1º para p art. 54, por se tratar de competência da 
União, que é aí disciplinada; 

c) Com a transposição do § 3º para o Ato das Disposições Transitórias, uma vez que, criado o 
Conselho Deliberativo, com representação partidária dos índios, da União e da sociedade, a 
norma se esgota como diretriz de organização; 

II – a supressão do art.425, com a transposição da matéria para o art. 52, por se tratar de terras 
ocupadas pelos índios, definidas como bem da União, cujo tratamento constitucional é dado por 
aquele artigo, incluindo-se, por outro lado, como item do art.54, o § 2º do art. 425, na parte que diz 
respeito a bens da União; 
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III – a supressão do art. 426, uma vez que a nulidade dos atos jurídicos que envolvam terras 
ocupadas pelos índios, pela generalidade e amplitude da disposição, provoca total insegurança para 
qualquer proprietário, sabido que, pelo menos em princípio, um dia no passado as terras tiveram a 
presença de índios; 
IV – supressão do art.427, com a transposição da matéria nela regulada para o art. 307, na medida 
em que as terras dos índios têm igual tratamento constitucional às terras de fronteiras, colocadas 
ambas no Capítulo da Ordem Econômica, visto como tratam do desenvolvimento de atividades 
empresariais nas referidas áreas; 
V – supressão do art.428, eis que a matéria, de forma mais adequada e com redação mais precisa, já 
se acha contemplada no item IV do art.233. 
Essas, a razão da Emenda ora proposta. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração de diversos dispositivos.  
Quanto ao art. 52, item X, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e indisponibilidade de terras 
constituem matéria de direito civil, a ser regulada no setor próprio do ordenamento infraconstitucional. 
O acréscimo, pretendido, de parágrafos ao art. 52 está acolhido, parcialmente, no substitutivo, sendo 
que a parte não acolhida constitui objeto de estatuto normativo próprio, o mesmo cabendo alegar 
quanto às inclusões propostas ao art. 54.  
Relativamente às modificações que se quer introduzir no art. 306, não nos parece resultar qualquer 
aperfeiçoamento relevante. De igual modo o vemos com referência à proposta de emenda aos art. 
307, 413 e à inclusão da disposição transitória.  
A parte final da emenda, que propõe suprimir os dispositivos ali mencionados, é de ser acolhida 
parcialmente, na forma do substitutivo que adotamos.  
Ante o exposto, somos pela aprovação parcial da presente emenda, nos temos do substitutivo do 
Relator. 
 
   
   EMENDA:08380 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao item I, do Art. 52 do  
Projeto de Constituição "..., bem assim às vias de  
comunicação, à preservação ambiental e à produção florestal". 
Justificativa: 
A necessidade da participação do Poder Público na administração direta de Florestas é justificada 
pelo longo período de produção dessa atividade, especialmente, quando se trata de matéria-prima 
nobre, onde tal período ultrapassa várias dezenas e centenas de anos, fato que não atrai a iniciativa 
privada. A nossa atual legislação já reconhecesse essa necessidade com as Florestas Nacionais, 
Estaduais e Municipais. 
Incluir entre os bens da União somente a porção de terras devolutas indispensáveis à preservação 
ambiental, como aparece no atual projeto, pode levar a legislação ordinária a ter dificuldades de 
disciplinar à matéria já que as terras devolutas, na sua grande maioria, são bens dos Estados. 
Embora as florestas tenham fins de uso múltiplo, onde em parte poderia estar incluindo na expressão 
“a preservação ambiental”, cremos que a explicitação proposta é a formulação mais adequada. 
Parecer:   
   A legislação atual já reconhece as Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais. A inclusão destas 
florestas como bem da União retira dos Estados e Municípios esses bens.  
Em face do exposto somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08403 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo II  
Da União  
Dê-se nova redação ao art. 52:  
Art. 52 - Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
X - as terras ocupadas pelos índios.  
Proposta  
Alterar o texto do Inciso X:  
X - as terras dos índios, imemoriais, onde se acham permanentemente localizados. 
Justificativa: 
   O texto proposto é mais preciso não admitindo dúvidas quanto a seu significado. Facilitará em muito 
a elaboração da legislação ordinária decorrente com respeito a demarcação das terras indígenas. A 
expressão “terras ocupadas” é vago e pode permitir diversas interpretações. 
Parecer:   
   O objetivo da emenda é clarificar o texto apresentado no art. 52. Parece-nos, porém, desnecessária 
essa clarificação de vez que a expressão constitucional deve ser entendida no seu sentido de 
ocupação permanente. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - dê-se ao art. 52, item X, a seguinte redação:  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
X - as terras ocupadas pelos índios, que  
serão inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis, a qualquer título.";  
II - incluam-se, no art. 52, os seguintes §§ 4o. 5o. e  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
§ 4o. Os índios têm o usufruto permanente e  
exclusivo das terras por eles ocupadas, bem como  
das utilidades e dos cursos fluviais nelas  
existentes, ressalvado o direito de navegação.  
§ 5o. Fica vedada a remoção dos grupos  
indígenas das terras por eles ocupadas, salvo nos  
casos de epidemia, catástrofes da natureza e  
outros similares, ficando garantido seu retorno  
quando o risco estiver eliminado. Fica proibida,  
sob qualquer pretexto, a destinação para qualquer  
outro fim das terras temporariamente desocupadas.  
§ 6o. São terras ocupadas pelos índios as por  
eles habitadas e as utilizadas para suas  
atividades produtivas, segundo seus usos, costumes  
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e tradições, incluídas as necessárias à  
preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural.";  
III - incluam-se no § 1o. do art. 306, ao  
lado da palavra "proprietário", a expressão "ou usufrutuário";  
IV - suprimam-se o art. 425 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   O art. 425 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização, ora em 
apreciação pelo Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, trata das terras ocupadas pelos 
índios, atribuindo a estes o usufruto delas e, à União, a propriedade. 
   Ora, no contexto do Projeto, os bens da União estão relacionados no art. 52, razão por que se deve 
remover para esse dispositivo a matéria contida no art. 425. 
   Ao se promover a inclusão da matéria no art. 52, não se faz referência ao usufruto do subsolo, 
como consta do art. 425, porque se impõe manter simetria em relação à prosperidade. Da mesma 
forma que a propriedade do solo é distinta da do subsolo, o usufruto do solo deve ser distinto do 
usufruto do subsolo. Só que se impõe garantir, no art. 306, ao usufrutuário, participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei, da mesma forma como se procede em relação ao proprietário. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente conforme orientação dada ao Projeto. 
 
   
   EMENDA:08693 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - dê-se ao art. 306 e seus parágrafos a seguinte redação:  
"Art. 306. As jazidas e demais recursos  
minerais e os potenciais de energia hidráulica  
constituem propriedade distinta da do solo para  
efeito de exploração ou aproveitamento industrial.  
Parágrafo único. Ao proprietário ou  
usufrutuário do solo é assegurada a participação  
nos resultados da lavra, na forma da lei."  
II - suprima-se o item VIII do art. 52. 
Justificativa: 
O artigo 306 do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização, ora em 
apreciação pelo Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, estabelece. 
“Art.306. As jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento indispensável, e 
pertencem à União. 
§ 1º Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
§ 2º A título de indenização da exaustão da jazida, parcela dos resultados da exploração dos recursos 
minerais, a ser definida em lei, será destinada à formação de um Fundo de Exaustão para apoio ao 
desenvolvimento socioeconômico do Município onde se localiza a jazida”. 
 O item VIII do art.52 inclui entre os bens da União os recursos minerais do subsolo e os potenciais 
de energia hidráulica. 
Conforme se verifica, a Emenda proposta tem três objetivos: 

a) Eliminar a declaração de que as jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de 
energia hidráulica pertencem à União. 

b) Referir, quando se assegura a participação nos resultados da lavra, ao lado do proprietário do 
solo, o usufrutuário, contemplando, também, os índios, aos quais é atribuído, pelo art.425, o 
direito real de usufruto exclusivo em relação às riquezas naturais, às utilidades nelas 
existentes e aos cursos fluviais; 
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c) Suprimir o § 2º, que institui um fundo de exaustão para apoio ao desenvolvimento 
socioeconômico do Município onde se localiza a jazida, com parcela dos resultados da 
exploração dos recursos minerais. 

Convém ressaltar que não é essencial à regulação constitucional dos recursos do subsolo que se 
defina a quem cabe, a priori, a propriedade desses bens. 
A orientação do direito constitucional brasileiro sempre foi a de deixar a fixação da natureza do direito 
sobre os recursos do subsolo – que é distinta da propriedade do solo – à responsabilidade da 
doutrina e da jurisprudência, permitindo a evolução construtiva. 
A declaração de que o subsolo pertence à União, ao lado de não abrir espaço à fixação e evolução 
dos conceitos, representa, inexoravelmente, ampliar a estatização da economia brasileira. A forma 
como se define a propriedade da União sobre os recursos minerais e os potenciais de energia traz 
elementos de suporte à tese de criação, em nível constitucional, de um monopólio generalizado no 
setor, que seguramente não corresponde ao espirito do Projeto. Na medida em que o art.303 do 
Projeto assegura à União, mediante lei e quando atenda conveniente, a instituição de monopólio no 
setor, a Emenda não prejudica o objetivo desejado, a par de conferir a indispensável segurança ao 
investidor privado. 
Quanto à expressa referência ao usufrutuário no atual § 1º do art.306 do Projeto, que, segundo a 
Emenda, se converte em parágrafo único, representa essa adição uma homenagem imprescindível à 
coerência com o art.425, que atribui aos índios, não a propriedade, mas o usufruto exclusivo das 
terras por eles ocupadas. 
Finalmente, a supressão do atual § 2º do art.306 do Projeto, que institui um fundo de exaustão, 
formado com parcela dos resultados da atividade mineradora, constitui exigência da boa técnica que 
deve presidir os trabalhos da Constituinte. Realmente, é inadequado denominar-se de indenização de 
exaustão da jazida uma imposição criada em lei, a ser arrecadada pelo poder público, em razão do 
resultado de uma atividade empresarial, para atender a despesas públicas do Município onde se 
localiza a jazida. Trata-se de facultar à lei instituir uma contribuição de indisfarçável natureza 
tributária, de um verdadeiro imposto sobre a renda. Ora, esse imposto, de competência da União, já 
tem, segundo o art.277, item I, do Projeto, quarenta e seis por cento do produto da sua arrecadação 
repassado, cabendo vinte e dois e meio por cento aos Municípios. Caso se deseje agravar a carga 
tributária da atividade em favor dos Municípios, o mecanismo adequado e com a desejável 
transparência para os cidadãos será elevar a alíquota do imposto sobre a renda correspondente, 
excluindo dos benefícios da arrecadação a própria União e os Estados. 
Parecer:   
   Item I:  
- Quanto ao Art. 306 - Pela aceitação.  
O item VIII do Art. 52 relaciona muito claramente os bens pertencentes à União e entre eles estão 
incluídos os recursos minerais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica. Por essa razão, por 
uma questão de compatibilização do texto constitucional, tal expressão pode ser excluída do artigo 
em questão.  
- Quanto ao Parágrafo Único - Pela rejeição.  
Não tem fundamento a inclusão da figura do "usufrutuário" como participante dos resultados da lavra, 
pois essa participação não tem amparo na tradição jurídica do país. No caso dos indígenas, 
invocados pelo autor da emenda para justificá-la, o texto do Projeto já assegura aos mesmos seus 
direitos, quando da exploração do subsolo em área a eles ressalvadas.  
- Quanto à supressão do § 2o., proposta pelo Autor: pela rejeição  
A indenização pelo aproveitamento da jazida, com o objetivo de se criar um Fundo de Exaustão, 
afigura-se como instrumento indispensável ao ressarcimento à sociedade pela exaustão de um bem 
não-renovável e pelos problemas ambientais decorrentes da atividade mineral.  
- Itens II - Pela rejeição  
A não declaração explícita de que o bens minerais e os potenciais de energia hidráulica pertencem à 
União acarreta as seguintes consequências:  
1) permitirá interpretações dúbias e díspares sobre os artigos referentes àqueles bens, quando da  
formulação de leis ordinárias;  
2) permitirá a perda gradativa da soberania sobre tais bens e  
3) contraria o espírito dos demais artigos que versam sobre o assunto, os quais se baseiam 
exatamente no fato da propriedade de tais bens pela União.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:08696 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 52 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O § 2º do art. 52 dispõe: 
"Art. 52 - ..................................  
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios nos termos da lei,  
participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos 
naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos recursos minerais do subsolo em seu 
território”. 
O dispositivo assegura aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios participação no resultado de 
exploração econômica de quaisquer recursos naturais. Tal participação constitui uma imposição 
criada em lei, a ser arrecadada pelo poder público, em razão do resultado de uma atividade 
empresarial, para atender a despesas públicas do Município onde se localizam os recursos naturais. 
Trata-se de facultar à lei instituir uma contribuição de indisfarçável natureza tributária, de um 
verdadeiro imposto sobre a renda. Ora, esse imposto de competência da União, já tem, segundo o 
art.277, item I, do Projeto, quarenta e seis por cento do produto da sua arrecadação repassado, aos 
Estados, Distrito Federal e aos Municípios. Caso se deseje agravar a carga tributária de atividade, o 
mecanismo adequado e com a desejável transparência para os cidadãos será elevar a alíquota do 
imposto sobre a renda correspondente, excluindo a União dos benefícios da arrecadação. 
Parecer:   
   O § 2o., do art. 52, especifica que a participação no resultado da exploração econômica e do 
aproveitamento dos recursos naturais o será "nos termos da lei". Compete, pois, à legislação 
complementar dispor sobre a matéria, não se justificando a exclusão do artigo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08697 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - dê-se ao art. 52, item X, a seguinte redação:  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
X - as terras ocupadas pelos índios, que serão inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis, a qualquer título, vedada outra destinação que não seja o usufruto dos próprios 
índios.";  
II - suprima-se o § 2o. do art. 425. 
Justificativa: 
Uma das características que a sociedade tem feito ao atual Projeto de Constituinte é a excessiva 
quantidade de artigos e parágrafos que o compõem. Sem entramos no mérito se a Constituição deve 
ser sintética ou analítica, parece-nos que não deve conter matéria repetitiva. Com isso, simplifica-se o 
Projeto e facilita-se sua interpretação. 
   Esse, o objetivo da presente Emenda. 
   O § 2º do art. 425 diz que as terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, 
imprescindíveis, etc, bem como, que compete à União demarca-las. 
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   Ora, o art. 52 elenca os bens da União e, no item X, inclui “as terras ocupadas pelos índios”. Basta, 
portanto, acrescentar a esse item, que essas terras “serão inalienáveis, etc”. Resta, ainda, no 
parágrafo, a “competência da União para demarca-las”. Sem dúvida, o artigo adequado para conter a 
disposição, é o de número 54, que discriminou as competências da União. E nesse sentido já 
apresentamos Emenda. 
   Com isso, pode-se suprimir o § 2º do art. 425. 
Parecer:   
   O art. 52 apenas relaciona os bens da União sem adicionar-lhes quaisquer outras condições. 
Apesar de diminuir o texto do Projeto não há como se acertar a transposição da redação. 
 
   
   EMENDA:08792 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no art. 52 § 2o. logo após subsolo, "... bem como recursos hidrelétricos"... 
Justificativa: 
Há necessidade de se fazer constar da Carta Constitucional estes recursos, pois não se concebe 
desenvolvimento para humanidade sem que haja a presença da eletricidade. 
Parecer:   
   Prefere-se a manutenção do § 2o, do artigo 52, tal como se encontra no Projeto, para manter 
consonância com outras disposições neste contidas. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09239 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no Título IV, Capítulo I, um artigo  
a ser numerado como art. 52, renumerando-se o  
atual art. 52 e seguintes.  
Acrescente-se o Art. 52.  
Art. 52 - A União e os Estados, atenderão os  
resultados de consulta plebiscitária municipal  
sempre que pretenderem implantar grandes obras ou  
empreendimentos que possam trazer riscos aos  
moradores do município. 
Justificativa: 
Não podem a União e os Estados continuar a submeter às populações locais aos riscos, perigos e 
incômodos que as grandes obras proporcionam. A construção de aeroportos, hidrelétricas, usinas 
nucleares, polos petroquímicos, são obras que perturbam a vida do município e é justo, portanto, que 
com esses empreendimentos concorde ou não a população, que suportará o ônus decorrente de sua 
implantação. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao projeto. 
 
   
   EMENDA:09491 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 2o., do art. 52:  
"Art. 52 - ..................................  
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios nos termos da lei,  
participação no resultado da exploração econômica  
e do aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não renováveis, bem assim dos  
recursos minerais do subsolo em seu território,  
inclusive nos rendimentos obtidos com a geração de  
energia elétrica ou nuclear. 
Justificativa: 
O texto do Anteprojeto não prevê a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios nos 
resultados da exploração de energia nuclear e não deixa muito explicita a participação na exploração 
de energia elétrica. No entanto, é sobejo que em ambas as hipóteses tais entidades sofrem danosos 
prejuízos com a inutilização de vastas áreas, antes produtivas. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto. 
 
   
   EMENDA:09594 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo IV, dos Municípios,  
do Título IV do Projeto de Constituição o seguinte  
dispositivo, suprimindo-se o item VII do art. 52 e  
o item III do art. 56:  
"Art. Incluem-se entre os bens dos Municípios:  
I - os terrenos de Marinha; e  
II - as ilhas fluviais e lacustres.  
Parágrafo único. Os imóveis são inalienáveis a qualquer tipo." 
Justificativa: 
Somos contrários aos dispositivos no item III do art.56 por entendermos que o Estado não teria 
condições de tratar os problemas de urbanização surgidos nas ilhas fluviais e lacustres que, por sua 
localização, estão mais afetos aos Municípios que lhes são próximos, podendo lhes dar solução mais 
adequada à realidade local. 
Os terrenos de marinha, por sua vez, são pequenas faixas de terra pertencentes à União e de pouca 
valia para a execução de seus serviços. Normalmente, são ocupados por particulares. Esta ocupação 
vem causando problemas de urbanização (privatização das praias) para os Municípios em que estão 
situados. Sua transferência para o domínio municipal, sobre obstar tais inconvenientes, atende antigo 
desejo dos Municípios. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos do substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09853 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   O item X do artigo 52 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52. ..............................  
X - as terras de posse imemorial onde se acham permanentemente localizados os índios. 
Justificativa: 
A substituição de terras ocupadas por terras de posse imemorial onde se acham permanentemente 
localizados os índios melhor caracterizará a noção de espaço físico, facilitando a atuação do governo 
na proteção às comunidades indígenas, no que diz respeito à delimitação de suas terras, e evitando 
conflitos com a sociedade envolvente. 
Ademais, o fato de as comunidades indígenas, presentemente, deixarem o nomadismo para serem 
sedentários, as áreas de assentamento permanente representam melhor a atual assentamento. 
Parecer:   
   A emenda correspondente a orientação adotada pelo relator.  
O parecer é pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:10155 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa e aditiva  
Dispositivos emendados: Artigos 52,52-II, 54, 56, I57-I, 69 e 306.  
- O inciso II, do art. 52, do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52 ...........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos aquíferos estejam subjacentes  
ao território de mais de um Estado; e as águas  
superficiais e subterrâneas nos Territórios.  
- Incluam-se, no art. 52, do Projeto, os §§  
4o. e 5o., com a seguinte redação:  
Art. 52 .............................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
§ 5o. - São públicas de uso comum as água  
situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas  
secas, nos termos da lei.  
- Inclua-se, no art. 54, do Projeto, um  
Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 54 ................................  
Parágrafo único - A lei definirá:  
I - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia ou região hidrográfica e  
integrando sistemas dos Estados e do Distrito Federal.  
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II - os critérios de outorga de direito de uso das águas; e  
III - as águas particulares e os direitos e deveres de seus proprietários.  
- O inciso I, do art. 56, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 56 ...............................  
I - Os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares.  
- Inclua-se, no art. 56, do Projeto, o inciso  
V, com a seguinte redação:  
Art. 56 ...............................  
V - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no art. 56, do Projeto, um § 2o.,  
com a seguinte redação, passando o atual  
Parágrafo Único a § 1o.  
Art. 56 ...............................  
§ 2o. - As Constituições Estaduais poderão  
transferir, para o domínio municipal, as águas de  
interesse exclusivamente local.  
- O inciso I, do art. 57, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 57..................................  
I - legislar sobre:  
a) as matérias de sua competência e  
suplementar a legislação federal em assuntos de seu interesse; e  
b) águas, supletiva e complementarmente à União, respeitada a lei federal.  
- Inclua-se, no art. 69, do Projeto, um § 4o., com a seguinte redação:  
Art. 69.................................  
§ 4o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de águas que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no art. 306, do Projeto, um § 3o., com a seguinte redação:  
Art. 306...............................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa: 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 52, 52, II, 57, I, 69 e 306. A alteração de um dispositivo envolverá, 
portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir a lacuna do projeto, que passou todas as aguas subterrâneas 
para os Estado (Art. 56, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, devam ser geridos pela União, para evitar a 
sua exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outras. 
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Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das aguas 
públicas. 
Por outro lado, o Projeto reparte as aguas entre a União (art. 52, II) e os Estados (art. 56, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina de matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos. 
O Projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado do atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional. 
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
O Projeto, por sua vez, confere aos estados a mais ampla competência legislativa suplementar. 
Desde que em assuntos de seu interesse, que podem ser os mais variados (art. 57, I), a eles caberá 
legislar sobre quaisquer das matérias enumeradas no inciso XXIII, do art. 54. Essa amplitude, 
todavia, poderá receber limitações no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
Sendo assim, para a competência Estadual relativa às águas, neste País de dimensões continentais, 
fique bem definida, convém que conste de maneira explícita. 
Com o objetivo de evitar que se prolongue as discursões e confusões, no tocante a aplicabilidade, ou 
não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito. 
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- o que o inciso II do art. 52, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que 
ultrapassem o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma 
unidade federada, em prejuízo de outra ou outras; 
- o que o inciso II, do art. 52, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 49, § 2º, do projeto integram 
a União; 
- que no art. 52 sejam incluídos os parágrafos 4º e 5º dispondo, respectivamente, sobre a faculdade 
da União transferir aos municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos 
Territórios Federais, e a respeito da colocação das águas situadas nas zonas assoladas pela seca na 
categoria de públicas e de uso comum, visando a publicização as águas dessas áreas; 
- que no art. 54 seja incluído um parágrafo único com o proposto de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional e 
objeto de lei. O mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas 
públicas, para garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas 
unicamente numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim 
social daquela, a não ser em casos especiais, em zonas de escassez. 
- o que o inciso I, do art. 56, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 52, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicito quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidade de consulta a outros artigos. 
- que se inclua, no art. 56, o inciso V, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 52, XI). Os Estados já têm, por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular. 
- que se inclua, no art. 56, um § 2º instituindo que os Estados, por suas Constituições, tal como 
proposto para a União relativamente às águas situadas nos Territórios Federai, possam transferir 
para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, riachos, 
arroios e outros. O atual parágrafo único passará a ser o parágrafo primeiro; 
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- que se altere o inciso I, do art. 57, no sentido de que fique expressa a competência dos Estados 
para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitada a lei Federal. Com isso, os 
Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas normas. 
Com a redação dada ao art. 57, I, do projeto, por ser muito ampla e abranger praticamente, todas as 
matérias contidas no art.54, XXIII, provavelmente será alterada, propõe-se a sua enunciação de 
forma expressa, para que a competência Estadual relativa às águas não venha a receber restrições 
dirigidas a outras disciplinas. 
- que no art. 69 se inclua um § 4º disciplinando o domínio das águas do Distrito Federal de forma 
idêntica à feita em relação aos Estados, e; 
- que no art. 306, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendencia há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:10307 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 § 1o. do item XI, do Art. 52 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 52 - ......................... 
XI - ................................ 
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial, na forma prevista em lei. 
Justificativa: 
Ao propormos a redação acima, estamos excluindo do atual Projeto, a palavra “continental”, de forma 
a compatibilizar com o item VI, do Artigo 52. 
Parecer:   
   Pela rejeição face a orientação dada ao Projeto. 
 
   
   EMENDA:10334 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Ao art. 52, inciso VI  
Acrescente-se: "e patrimonial". 
Justificativa: 
O texto inclui “entre os bens da União” – “O mar territorial”. A emenda, inspirando-se no item V do 
art.69 do Anteprojeto Afonso Arinos, acrescenta o mar “patrimonial”. Trata-se de emenda que 
defende superiores interesses da Nacionalidade. 
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Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que a Convenção Internacional sobre os Direitos do Mar define a matéria 
com mais abrangência. 
 
   
   EMENDA:10755 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 52, § 3o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição o § 3o. do Art. 52. 
Justificativa: 
O inciso I do Art. 52 é suficiente para regular, a nível constitucional, o que se pretende. 
A matéria vem sendo regulamentada pela legislação ordinária desde 1850. Atualmente, a faixa de 
fronteiras é de 150 quilômetros, de conformidade com a Lei 6.634, de 02.05.1979. Por outro lado, a 
proposta de redução em 50 km tem repercussão evidente para a segurança da faixa de fronteira. 
A matéria pode e deve permanecer na alçada da lei ordinária. 
Parecer:   
   Aprovado parcialmente considerando a Faixa de Fronteira de 150 quilômetros. 
 
   
   EMENDA:10931 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:  
Altere-se a redação do art. 52 - Parágrafo 3o.  
Texto atual:  
"Art. 52 - ... § 3o. - A faixa interna de até  
cem quilômetros de largura, paralela à linha  
divisória terrestre do território nacional, é  
considerada indispensável à defesa das fronteiras  
e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar".  
Texto proposto:  
"Art. 52 - ...§ 3o. - A faixa interna de  
cento e cinquenta quilômetros de largura, paralela  
à linha divisória terrestre do território  
nacional, é considerada indispensável à defesa das  
fronteiras e será designada como Faixa de  
Fronteira. A lei especificará as atividades que,  
nessa faixa, ficam sujeitas as limitações". 
Justificativa: 
A redação proposta mantém a largura atual da Faixa de Fronteira, permitindo que maior número de 
Municípios tenha auxílio financeiro da União, e esta faculta continuar exercendo, sabre a mesma 
faixa, controle quanto à alienação e concessão de terras públicas, aos serviços de radiodifusão e às 
atividades de mineração, conforme se dispuser em lei. 
Parecer:   
   O §3o. do artigo relativo aos bens da União atende plenamente ao proposto, com pequenas 
alterações redacionais. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:11379 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do art. 52 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 52 - ..................................  
V - os recursos naturais, renováveis e não  
renováveis da plataforma Continental e da Zona Econômica Exclusiva.  
.................................................. 
Justificativa: 
Os Atos Internacionais e a melhor doutrina afirmam que os Estados detêm não a soberania, mas 
direitos soberanos sobre os recursos renováveis e não renováveis da Plataforma Continental e da 
Zona Econômica Exclusiva. 
A Zona Econômica Exclusiva, regime novo, foi consagrada pela Convenção de Jamaica assinada 
pelo Brasil em 1982. Embora a citada Convenção não esteja em vigor o número expressivo de 
Estados que adotam o nosso regime de Zona Econômica Exclusiva é suficiente para torna-la uma 
norma internacional objetiva. 
Seria lamentável que a Constituição não consagrasse essa notável conquista. 
Parecer:   
   O sentido da proposta, de elevada oportunidade, está subsumido neste e em outros dispositivos do 
Projeto, sem necessidade de uma explicitação repetida aqui. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11813 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso I, do artigo 52, para o seguinte:  
"I - A porção de terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares". 
Justificativa: 
Assegurar terras devolutas indispensáveis às vias de comunicação e à preservação do meio-
ambiente é excesso de interferência na propriedade privada. Para Temístocles Cavalcanti, em seu 
Tratado de Direito Administrativo, Volume III, 4º Edição, Livraria Freitas Bastos, à página 461, atribuir-
se, pela Constituição, terras devolutas à União, ou a outras entidades de direito público, significa 
transferir-se o título legítimo de domínio do particular para o poder público, à emenda visa, portanto, 
corrigir este equívoco. 
Parecer:   
   A formulação do dispositivo atende, simultaneamente, às necessidades relativas à disposição da 
faixa de fronteira, nas hipóteses cabíveis, inclusive quanto às comunicações e ao meio ambiente. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11816 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 Aditiva  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 52:  
"§ 4o. - As terras indispensáveis às vias de  
comunicação e à preservação do meio-ambiente serão  
objeto de desapropriação nos termos da lei." 
Justificativa: 
O Estado, segundo Temístocles Cavalcanti, adquire a propriedade por disposição legal, ou 
constitucional. A prevalecer o texto do inciso I, do art. 52, como redigido, a nova Constituição confisca 
à propriedade privada. A emenda, sem desatende os objetivos da proposição, resguarda a 
propriedade privada. 
Parecer:   
   O instituto de desapropriação, combinado com as necessidades de preservação do meio-ambiente 
e de implantação da rede de comunicação, está adequadamente contemplado nas formulações do 
Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11820 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprimam-se no inciso III, do Artigo 52, as seguintes expressões:  
"excluídas as já ocupadas pelos Estados na data da promulgação desta Constituição". 
Justificativa: 
As expressões devem constar das Disposições Transitórias. 
Parecer:   
   A redação do dispositivo foi adaptada, levando-se em conta a sugestão.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11904 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Capítulo II, art. 52, inciso II, do Projeto de Constituição.  
Suprima-se do inciso II, do art. 52, a seguinte expressão: "banhem mais de um Estado". 
Justificativa: 
As correntes de água que banham mais de um Estado são os rios interestaduais, de interesse dos 
Estados, pelo que se constituem em bens de propriedade destes e não da União. Ademais, o art. 311 
defere competência aos Estados para explorarem (diretamente ou via concessão/permissão) 
prestação dos serviços públicos em seus respectivos territórios e, nestes serviços, se incluem os de 
exploração das correntes de água para geração de energia elétrica e outros fins, sejam elas somente 
do Estado ou interestaduais. 
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Parecer:   
   A propriedade, da União, de tais cursos de água ou lagos não impede a respectiva exploração por 
outros, nos termos autorizados e evita eventuais litígios entre Estados. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11985 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O art. 52, V passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 52 - .................................  
V - A Plataforma Continental, em condomínio com os Estados e Municípios marítimos, na respectiva 
faixa de fronteira. 
Justificativa: 
Visa dirimir as dúvidas sobre participação dos Estados e Municípios nos produtos extraídos na 
Plataforma Continental. 
Ainda recentemente, o Município fluminense de Niterói requereu participação nos lucros advindos da 
exploração de petróleo na Bacia de Campos. 
São propostas oriundas dos mais variados setores da sociedade e das diversas correntes partidárias, 
que apresentamos ao exame e aperfeiçoamento da Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   É indispensável a propriedade uniforme de toda a plataforma nas mãos da União, a participação 
compensatória dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na exploração de todas as riquezas, 
inclusive as da plataforma, está contemplada em outro dispositivo deste mesmo artigo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12673 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 52  
Acrescente-se parágrafo ao art. 52  
"Art. 52 - ..................................  
§ 1o. - ..................................... 
§ 2o. - ...................................... 
§ 3o. - ...................................... 
§ 4o. - As riquezas minerais e o ouro extraído, são bens da Nação, sob controle da União  
e somente poderão ser exportados com o consentimento expresso do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Somos um país em que lamentavelmente as riquezas nacionais vão sendo dilapidadas impunemente 
sem que se dê satisfação alguma à Nação, legitima propriedade dos mesmos. 
Impõe-se a implantação de legislação que obrigue a União a um rigoroso controle de seus bens que 
somente poderão ser exportados com prévia aprovação do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A preocupação expressa pela emenda está adequadamente satisfeita nos dispositivos relativos aos 
bens da União, às suas competências e, à ordem econômica. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:12737 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 52  
"IX - As cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos  
e os espeleológicos do subsolo da importância histórica e científica". 
Justificativa: 
A preservação dos sítios arqueológicos, pré-históricos e espeleológicos e cavidades subterrâneas 
constitui medida da maior importância, tanto sob o ponto de vista cientifico, quando cultural e 
histórico. 
Ocorre, também, que, regra geral, as cavidades naturais subterrâneas são formadas nas rochas 
calcárias, substâncias minerais de largo emprego na agricultura, como corretivo de solo e na 
construção civil, como o cimento e a cal, entre outros. 
Diante desta multivariada gama de utilização, recomenda-se a adoção da emenda proposta, que 
sugere uma pré-qualificação do sitio arqueológico ou cavidade subterrânea de modo a avaliar, 
previamente, sua importância cientifica, cultural e/ou histórica, antes da decisão de sua preservação. 
Parecer:   
   A emenda propõe que se altere o item IX do art.52, de modo que somente se obrigue a 
preservação das cavidades subterrâneas e sítios arqueológicos, pré-históricos e espeleológicos que 
tenham importância histórica e científica. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:12867 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDQ MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 52  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 52:  
"Art. 52 - ..................................  
XI - ........................................  
§ 2o. - Aos Estados, Municípios e  
Territórios, cujos territórios sejam afetados por  
projetos de aproveitamento hídrico ou de geração  
de energia nuclear, é assegurada participação na  
arrecadação de taxas e tarifas incidentes sobre o consumo dessa energia." 
Justificativa: 
Não é justo que determinadas regiões, algumas já empobrecidas, sejam atingidas pelo impacto 
ambiental de projetos gigantescos. Ao Estado cabe ressarcir ou fazer ressarcir os danos porventura 
ocasionados, por ele diretamente ou por expressão concessionárias. 
É princípio basilar de Direito que a toda lesão corresponderá reparação por quem a praticar.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:12881 PARCIALMENTE APROVADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 111  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM III DO ARTIGO 52  
O item III do Artigo 52 do Projeto de Constituição, passa ter a seguinte redação:  
Art. 52  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países; as praias;  
marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas,  
excluídas as já ocupadas pelos Estados e  
Municípios na data da promulgação desta Constituição; 
Justificativa: 
A Constituição Federal, em vigor, Art.4º item II, preceitua que as ilhas oceânicas são de propriedade 
da União. 
Nossa proposta visa a restaurar a tranquilidade tanto do Poder Público Municipal, quanto dos 
proprietários ou possuidores de terras em municípios sediados em ilhas oceânicas costeiras. 
Intencionamos, unicamente, a uniformidade da redação, sem oferecer intepretações duvidosas, razão 
da inclusão do “Município” no texto para excetuar de pertencer a União, as ilhas oceânicas ou 
municípios costeiros. 
A Assembleia Nacional Constituinte não pode abster-se de solucionar, definitivamente, tal situação. 
Parecer:   
   A matéria da emenda já contemplada. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13162 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: item VII, do art. 52  
Suprimir o item VII, do art. 52. 
Justificativa: 
Os terrenos de marinha não atendem mais aos seus antigos fins da segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados. 
Parecer:   
   Preferimos manter nossa tradição constitucional e a decisão da Comissão de Organização do 
Estado, lembrando, inclusive, o perigo de uma especulação imobiliária caso se retire da União o 
domínio sobre os terrenos de marinha. Daí o nosso parecer pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13505 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SUPRIMIR: § 2o., do art. 52  
DISPOSITIVO A MODIFICAR: § 3o. do art. 52  
(passa a § 2o.)  
1 - Suprima-se o parágrafo 2o. do art. 52, o qual tem a seguinte redação:  
"§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao  
Distrito Federal e aos Municípios, nos termos da  
lei, participação nos resultados da exploração  
econômica e do aproveitamento de todos os recursos  
naturais, renováveis, bem assim dos recursos  
minerais do subsolo em seu território".  
2 - Renumere-se, em consequência, o parágrafo 3o. para parágrafo 2o. 
Justificativa: 
A participação do poder público nos resultados da exploração econômica faz-se, conforme tradição 
secular, pela via dos impostos diretamente por meio do imposto de renda, incidente sobre os lucros, 
expressão financeira dos “resultados da exploração econômica”, e indiretamente, através dos demais 
impostos: o ICM, que recai sobre o valor adicionado, em cada operação de compra e venda, o IPI 
sobre os produtos industrializados. No caso dos recursos minerais, a sistemática atual é a de Imposto 
Único (juntamente com os cobrados sobre o consumo de eletricidade, de combustíveis e lubrificantes, 
as telecomunicações, os transportes). Pelo Projeto, ficariam extintos os impostos únicos, cobrando os 
Estados o ICM sobre as operações a eles referentes. 
Em qualquer caso, todos os impostos enumerados acima já são normalmente distribuídos, por força 
de preceito constitucional – repetido e reforçado no projeto – aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Portanto, a participação nos resultados já ocorre, de direito e fato, não há, portanto o que 
acrescentar aos mandamentos constantes do título VII (que cuida da tributação e do orçamento) do 
projeto, art. 257 a 299. 
Pretender assegurar nova participação ao poder público incidiria em bitributação ou confisco. Ambas 
as figuras representariam indevida apropriação pelo Estado de recursos pertencentes aos titulares do 
capital das empresas. 
Parecer:   
   O texto adotado no projeto é mantido no substitutivo preserva direito de os Estados, Distrito Federal 
e Municípios participarem do resultado da exploração econômica dos recursos naturais de seu 
território. Trata-se de antiga reinvindicação, que, esporadicamente tem sido atendida, mais como  
liberdade da União. Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:13766 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Art. 52, VIII  
EMENDA - Art. 52 - Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
VIII - os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica." 
Justificativa: 
O termo subsolo não abrange as jazidas aflorantes à superfície, podendo, assim, gerar interpretações 
nocivas aos interesses do setor mineral. 
A mineralização, ou seja, a formação dos depósitos minerais não respeita a distinção entre solo e 
subsolo. 
Parecer:   
   Despicienda a supressão pretendida pela emenda.  
A matéria é regulada, no Título da Ordem Econômica e Financeira, de modo a possibilitar ao nu-
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proprietário beneficiar-se de qualquer dos tipos de exploração mineral.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13775 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA - Suprime o § 2o. do artigo 52 e o § 2o. do artigo 306 e altera o § 1o. do artigo 306,  
transformando-o em parágrafo único, como segue:  
"Art. 306 ....................................  
Parágrafo único. Ao proprietário fundiário é assegurada a participação nos resultados da lavra,  
igual ao dízimo do imposto cobrado na saída da substância mineral da mina." 
Justificativa: 
A redação abrangente do § 2º do artigo 52 se superpõe à do § 2º do artigo 306, o que implica, no 
mínimo, na necessidade de supressão deste último. Porém, mesmo a título de indenização como via 
de participação nos resultados da lavra, não vemos como possa ser devido tal pagamento aos 
Estados, Distrito Federal, Territórios ou Municípios. Isso porque, não constituindo a indenização 
proposta uma sanção pela prática de ato ilícito, enquadra-se a mesma perfeitamente no conceito de 
tributo, incidindo sobre o mesmo fato gerador do imposto já cobrado pela exploração das substâncias 
minerais. 
Sugere-se, ainda, a substituição da expressão “proprietário do solo” por “proprietário fundiário”, que 
designa melhor a propriedade do solo, separada da dos recursos minerais. Reafirma-se, assim, o 
princípio de que a propriedade mineral, pertencente à União, abrange não só os recursos do subsolo, 
mas também aqueles que afloram às camadas da superfície. 
Procura-se, igualmente, limitar a participação do proprietário fundiário nos resultados da lavra ao 
dizimo do imposto incidente na saída da substância mineral da mina, princípio esse já consagrado na 
Constituição em vigor e pacificamente aceito pelo setor mineral. O Projeto sugere, no art. 306, § 1º, 
que a lei ordinária seja o veículo para a fixação dessa participação, o que implicaria na alteração do 
limite razoável atualmente existente, criando-se, dessa forma, mais um ônus sobre a atividade 
mineral. 
Parecer:   
   Procede no que se refere à necessidade de compatibilizar o par. 2. do artigo 52 e par. 2º. do artigo 
306.  
No que se refere ao par. 2º. a matéria deve ser referida à lei ordinária, salvo melhor juízo.  
Pela Aprovação Parcial. 
 
   
   EMENDA:14030 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o., do artigo 52 do projeto a seguinte redação:  
§ 3o. A faixa interna de até cem quilômetros  
de largura, paralela à linha divisória terrestre  
do território nacional, não será interditada a  
qualquer título por ser indispensável à defesa das  
fronteiras, e será designada como faixa de fronteira." 
Justificativa: 
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A interdição de vastas áreas de fronteira no Brasil tem impedido a fixação de brasileiros naquela 
região, tornando-a altamente vulnerável. 
A permanência de nacionais na fronteira é preocupação constante de todos os países, sendo 
injustificável a dimensão do Brasil com imensas extensões de linha de fronteira totalmente 
despovoadas. 
Parecer:   
   O objetivo da emenda é mais bem atendido com a redação adotada no substitutivo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14153 PARCIALMENTE APROVADA 
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 art. 52 a seguinte redação:  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas,  
indispensáveis à defesa das fronteiras externas,  
às fortificações e construções militares, bem  
assim à preservação ambiental;  
II - os lagos, rios e quaisquer correntes de  
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem  
mais de um Estado, constituam limites com outros  
países ou provenham ou se estendam o território  
estrangeiro, os respectivos terrenos marginais e  
as praias marítimas e fluviais;  
III - as ilhas oceânicas, excluídas as já  
ocupadas pelos Estados e Municípios na data da  
promulgação desta Constituição;  
IV - os terrenos de marinha e seus  
acrescidos, que remanesçam na propriedade da União;  
V - os terrenos que permaneçam no domínio  
federal, situados nas ilhas marítimas, fluviais e  
lacustres nas zonas limítrofes com outros países  
ou onde se faça sentir a influência das marés e  
que não se enquadrem no conceito de terrenos de  
Marinha e seus acrescidos;  
VI - o espaço aéreo e a plataforma continental;  
VII - o mar territorial e a zona econômica exclusiva;  
VIII - os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica;  
IX - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os espelelógicos do subsolo;  
X - as terras originárias e tradicionalmente  
ocupadas pelos índios, que delas terão posse  
permanente, com usufruto exclusivo das riquezas  
naturais do solo e de todas as utilidades nelas existentes;  
XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que lhe vierem a ser atribuídos.  
§ 1o. É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e zona econômica exclusiva, na  
forma prevista em lei.  
§ 2o. É assegurada aos Estados, ao Distrito  
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Federal e aos Municípios, nos termos da lei, a  
participação no resultado da exploração econômica  
e no aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não renováveis, bem assim dos  
recursos minerais do subsolo, em seu território.  
§ 3o. É assegurado aos municípios o  
recebimento da metade do valor de taxa de ocupação  
cobrada pela União, dos usuários dos terrenos da  
União em seus territórios, conforme a lei dispuser.  
§ 4o. A faixa interna de até sessenta  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser a lei complementar.  
§ 5o. A União promoverá, prioritariamente, o  
aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidos do País. 
Justificativa: 
No inciso II é recomendável, por prudência, fazer-se menção expressa aos rios, em que pese à 
referência genérica e abrangente “quaisquer correntes de água”. Trata-se de conceito popularmente 
consagrado, e de todos conhecidos, o que espancaria qualquer dúvida ou interpretação restrita. A 
referência a “quaisquer correntes de água” aplicar-se-ia a outros acidentes geográficos, naturais ou 
artificiais, tais como, canais, ribeirões, riachos, igarapés, etc. 
Também é recomendável referir-se o texto aos rios que têm nascentes em país estrangeiro, e 
adentram o território nacional, o que não é o mesmo que contêm a redação original. Daí a inclusão da 
hipótese, passando a se falar em “que provenham ou se estendam a território estrangeiro”. Incluiu-se, 
também, os terrenos marginais, contemplados em todos os textos que abordam a matéria, e cuja 
expressa submissão ao domínio da União é indispensável para que se assegure omissão ao domínio 
da União é indispensável para que se assegure o livre acesso aos rios, que são bens de uso comum 
do povo, o mesmo ocorrendo com as praias, buscando-se evitar a sua privatização. 
No inciso IV incluiu-se as ilhas fluviais e lacustres situadas nas zonas em que se faça sentir a 
influência das marés, mantendo-se a tradição consolidada, por questão de coerência, já que até ai 
também se estendam os terrenos de marinha e seus acrescidos. 
Também no item IV não se justificava ressalvar apenas as ilhas ocupadas pelos Estados, ignorando-
se as ocupadas por Municípios, o que se quer é garantir os direitos adquiridos com ocupações 
regularmente inscritas, referentes às ilhas especificadas e terrenos de marinha e seus acrescidos, 
bem como através de títulos de aquisição devidamente registrados no registro imobiliário competente, 
como facultou o artigo 105, item 1º do Decreto-Lei 9.760/46, e cujo desrespeito geraria incontáveis 
questões judiciais. Daí a sugestão para que se preservem os direitos adquiridos e os títulos 
aquisitivos registrados no Registro de Imóveis, o que engloba os terrenos de marinha e seus 
acrescidos e todas as ilhas já ocupadas, inclusive pelos Estados, tal como pretendia o texto, 
preservando-se o princípio da intangibilidade das situações jurídicas definitivamente constituídas. 
O item VII foi incluído no item III com a indispensável referência aos acrescidos, que, 
tradicionalmente, se incorporaram aos bens da União, como se vê no art. 1º do Decreto-Lei Nº 
9.760/46. Os acrescidos, como se depreende do nome, constituem as áreas, natural ou artificialmente 
conquistadas aos mares, rios ou lagoas, e que se incorporam aos terrenos de marinha. Se forem os 
acrescidos excluídos do rol dos bens dominicais da União, será impossível, em muitos casos, 
assegurar o acesso às praias, e a segurança das costas, já que serão eles susceptíveis de 
propriedade privada plena, constituindo encrave entre as praias e terrenos de marinha, tratando-se de 
bens acessórios, cuja sorte segue o principal, não sendo coerente fiquem eles submetidos a regimes 
jurídicos diferentes, ao arrepio do interesse nacional. 
A participação dos Municípios, no resultante da exploração econômica e na arrecadação de taxas de 
ocupação em terrenos de marinha e seus acrescidos, incluída no § 3º, justifica-se pela exploração 
das riquezas das áreas próximas ás de seus domínios, bem como para fazer jus à fiscalização do 
solo que lhes é afeta. 
Parecer:   
   A emenda pretende algumas modificações conceituais no que por tradição do direito constitucional 
brasileiro já se convencionam integrar ordens da União, mas exclui alguns casos que, releva notar, 
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não devem ficar fora do patrimônio federal. A matéria, como contemplada em nosso substitutivo, 
resguarda esses casos. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:14313 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   ACRESCENTE-SE AO ITEM XI, DO ARTIGO 52 DO PROJETO  
"§ 4o. - Lei complementar estabelecerá  
medidas de estímulo para a fixação de brasileiros na faixa de fronteira." 
Justificativa: 
As imensas áreas despovoadas hoje existentes em muitas regiões tornam o Brasil vulnerável à 
cobiça estrangeira que, historicamente, ronda nossa fronteira. Não existe segurança em fronteira 
despovoada, e o Brasil precisa adotar o mesmo princípio adotado por todos os países, concedendo 
medidas de estímulo para que os brasileiros efetivamente ocupem todos os pontos do território 
nacional. 
Parecer:   
   A emenda trata de um detalhe do que a legislação específica relativa a Faixa de Fronteiras 
normalmente contempla, conforme já previsto no texto do projeto e mantido no substitutivo. 
Prejudicada 
 
   
   EMENDA:14562 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Excluir do artigo 52, o parágrafo VII. 
Justificativa: 
Os terrenos da marinha, administrados pela União, provocam uma série de problemas para os 
Municípios e para os Estados. O pagamento de laudêmios, os conflitos de administração entre as 
prefeituras situadas sobre terrenos de marinha, provocam entraves ao desenvolvimento urbano 
desses Municípios. A colocação dos terrenos de marinha como bens de Estado facilitará o 
desenvolvimento dos Municípios situados à beira mar. 
Parecer:   
   A emenda pretende retirar, de entre os bens da União, os termos da Marinha. No entanto, por 
tradição, e, ainda hoje, por interesse da segurança nacional, devem eles permanecer no patrimônio 
federal. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14788 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer artigo com a seguinte redação, no  
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Título X - Disposições Transitórias, onde couber:  
"Art. - As terras ainda devolutas, na data da  
promulgação desta Constituição, transferidas para  
a União por força de legislação federal ordinária  
voltam a integrar os bens de domínio dos Estados." 
Justificativa: 
A União não poderia, constitucional e legitimamente, por ato legislativo ordinário, transferir para o seu 
patrimônio terras devolutas asseguradas ao Estado desde a Constituição de 1891, sob alegação de 
necessárias para o desenvolvimento econômico, sem qualquer anuência dos Poderes Estaduais 
competentes ou pagamento de indenização. 
Todos os Estados, e especialmente os amazônicos, foram sensivelmente afetados, pelo Decreto-Lei 
nº 1.164. 
O Amazonas perdeu as terras devolutas que constituem suas áreas mais promissoras e de 
crescimento econômico certo, isto é, as que estão às margens das estradas de 
MANAUS/CARACARAI/BOA VISTA E PORTO VELHO/MANAUS. 
O Acre perdeu 100% (cem por cento) dos bens de seu domínio. 
O Pará e Rondônia perderam jurisdição sobre cerca de 70% (setenta por cento) do território que 
passaram ao domínio da União. 
Respeita-se, com a redação dada, as situações jurídicas já criadas com a administração, pela União, 
das terras devolutas transferidas. 
Parecer:   
   O substitutivo do Relator está prevendo que se incluem entre os bens da União as terras devolutas 
indispensáveis à defesa das fronteiras, às fortificações militares, as vias de comunicação e à defesa 
do meio ambiente. 
 
   
   EMENDA:15002 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 52  
Acrescente-se ao art. 52 do Projeto de Constituição:  
"Art. 52. ..................................  
As riquezas minerais e o ouro extraído, bens da Nação, somente poderão ser exportados mediante  
rigoroso controle da União e após aprovação do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Sendo bens da Nação – e não dos Governos que eventualmente exerçam o poder – as riquezas 
minerais do subsolo, dentre elas o ouro, devem ter sua exportação submetida a rigoroso controle que 
a lei estabelecerá, além de previa anuência do Congresso Nacional como fórum privilegiado da 
representatividade popular. O País não pode ficar sujeito à intempestividade ou insânia e, também, 
impatriotismo, de maus gestores, do patrimônio público. Tudo e todos devem ficar sob o Império da 
lei, porque esta deve estar invariavelmente voltada à preservação de bens e valores, de ordem 
material e imaterial. 
Parecer:   
   A emenda propõe que as riquezas minerais e o ouro extraído, sendo bens da Nação, e não dos 
governos, somente poderão ser exportados mediante rigoroso controle da União e após aprovação 
do Congresso Nacional. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:15053 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: § 1o. e 2o. do inciso XI do art. 52.  
Os § 1o. e 2o. do inciso IX do art. 52 do  
Projeto de Constituição, passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 52.  
XI. .................................. 
§ 1o. É assegurado aos Estados, Territórios  
Federais e Municipais litorâneos, a participação  
no resultado da exploração econômica da plataforma  
continental e do mar territorial e patrimonial, na forma prevista em lei.  
§ 2o. É assegurado aos Estados, aos  
Territórios Federais e ao Distrito Federal e aos  
Municípios, nos termos da lei, participação no  
resultado da exploração econômica e do  
aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não, bem como dos recursos minerais de seu subsolo. 
Justificativa: 
Imperdoável sob todos os pontos, a exclusão dos Territórios Federais do direito à participação no 
resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todas as suas riquezas naturais. 
Parecer:   
   A emenda propõe a participação dos territórios nos resultados da exploração econômica da 
plataforma continental e do mar territorial e patrimonial, e no aproveitamento de recursos / naturais e 
minerais do seu subsolo. Somos pelo não acolhimento, tendo em vista que os territórios compõem a 
União, participando do seu orçamento e, consequentemente, já usufruem de tais resultados. Pelo não 
acolhimento. 
 
   
   EMENDA:15152 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Item X, ao Art. 52 do  
Projeto de Constituição, renumerando-se os subsequentes:  
"X - As florestas nativas;  
Parágrafo Único: A união autorizará sua  
exploração racional, de modo a preserva-las  
permanentemente como fonte de recursos naturais  
renováveis e como fator de proteção ambiental às terras que revestem." 
Justificativa: 
O Brasil nasceu de suas florestas. Descoberto em 1500 ofereceu uma única justificativa econômica à 
posse pelos portugueses, o pau-brasil (Cesalpinia Echinata Lam) em 1506, Fernando de Noronha já 
havia arrendado ao rei de Portugal toda a exploração do pau-brasil da nova terra, que ficou com o 
nome da árvore. 
A desvalorização econômica das florestas nativas, principal fenômeno ecológico do Brasil, é a única 
explicação convincente para a devastação em grande escala da natureza brasileira, iniciada a partir 
da II Guerra Mundial. 
A era da exploração racional das florestas nativas brasileiras será produzida por decisão da 
Assembleia Nacional Constituinte e terá como agente a iniciativa privada nacional. 
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Através de um dispositivo constitucional, tornando as florestas nativas, formações naturais, bem da 
União será possível deter o surto de destruição inútil das florestas brasileiras e tornar o Brasil, 
simultaneamente, no maior produtor mundial de madeiras tropicais e no maior conservador mundial 
de florestas tropicais, até o fim deste século. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, no mérito, nos termos do constante no capítulo que trata do meio ambiente. 
 
   
   EMENDA:16113 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 52, § 2o.  
Suprima-se o § 2o. do art. 52, renumerando-se os dispositivos remanescentes. 
Justificativa: 
A exploração econômica e o aproveitamento de recursos naturais que pertençam à União, ainda que 
tais recursos estejam confinados em um ou apenas alguns Estados ou Municípios, não justifica que 
os benefícios fluam, de forma preferencial, para esses mesmo Estados ou Munícipios, mas devem 
reverter, isonômica e equitativamente, em proveito de toda a Nação. 
Atente-se, inclusive, para a possibilidade de surgirem pressões descabidas para a implementação (ou 
ao contrário, para a sua omissão) de planos e programas com visitas ao beneficiamento desregrado 
de apenas algumas regiões, em detrimento de todo o País. 
Parecer:   
   O § 2o., que o ilustre autor da emenda quer suprimir, traz, em seu bojo, matéria que foi considerada 
válida em seu mérito e justa pelos ilustres membros da Comissão de Organização do Estado e o 
nosso parecer se identifica com o do eminente relator daquela Comissão. 
 
   
   EMENDA:16298 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: item VII, do art. 52  
Suprimir o item VII, do art. 52. 
Justificativa: 
Os terrenos da marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados. 
Parecer:   
   Os terrenos de marinha sempre foram bens de domínio da União, o que tem sido, inclusive, 
benéfico para evitar possíveis explorações imobiliárias e para garantir que desses bens possam 
usufruir as pessoas até de mais baixa renda familiar. 
 
   
   EMENDA:16406 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 52 do Projeto de Constituição:  
"Art. 52 - Incluem-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, as vias de  
comunicação e as áreas de preservação ambiental;  
II - o espaço aéreo;  
III - a plataforma continental;  
IV - o mar territorial e patrimonial, as  
praias, os lagos e quaisquer correntes de água em  
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado , constituam limite com outros países ou se  
estendam a territórios estrangeiros ou dele provenham;  
V - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  
VI - as ilhas oceânicas e marítimas e as  
ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes  
com outros países, respeitados os direitos e os  
títulos aquisitivos registrados nos Registros de Imóveis;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os 
espeológicos;  
IX - as terras originariamente e  
tradicionalmente ocupadas pelos índios;  
X - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que virem a ser transferidos à União.  
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma prevista em lei complementar.  
§ 2o. - É assegurado aos Municípios e ao  
Distrito Federal, nos termos da lei complementar,  
perceber cinquenta por cento dos foros e taxas de  
ocupação arrecadados pela União, dos terrenos  
aforados ou inscritos como ocupados, localizados  
nos seus territórios, obrigados como  
contrapartida a exercerem a fiscalização quanto à utilização destes terrenos.  
§ 3o. - O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas.  
§ 4o. - A faixa interna de até cem  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser a lei complementar.  
§ 5o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu  
domínio localizados em regiões menos desenvolvidas do País.  
Art. 53 - Incluem-se entre os bens de domínio  
dos Estados, os lagos em terrenos de seu domínio,  
os rios que neles têm nascentes e foz e as ilhas  
fluviais e lacustres situadas nos mesmos, bem como  
as terras devolutas não compreendidas no domínio da União". 
Justificativa: 
Os bens imóveis da União enunciados no artigo 1º do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 
1946 e no artigo 4º da Constituição vigente integram, em sua maioria, bens pertence ao governo 
desde o descobrimento. Cumprem objetivo de preservação como os terrenos de marinha, que 
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impediram a privatização das praias no Brasil, permitindo o uso público sem discriminação, além das 
funções de natureza social e econômica, bem como de segurança do território nacional. Ressalte-se, 
ainda, a importância primordial de se disciplinar o uso, a ocupação, das terras públicas, evitando-se a 
invasão motivada por especulação imobiliária. 
Os conceitos legais contemplados na vasta e esparsa legislação ordinária, necessitam urgente 
consolidação. 
O texto acima busca sintetizar todos esses objetivos, impossíveis de serem aqui descritos, de forma 
ampla, dada a extensão da matéria. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda já está explicitado, de forma harmônica e orgânica, no corpo do 
Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16888 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   
   Capítulo II - da União - Emenda Aditiva-Artigo 52.  
Inclua-se onde couber:  
Art. Aos Estados da Federação serão conferidos os poderes de:  
I - Legislar complementarmente sobre a  
exploração e aproveitamento dos recursos minerais  
nas questões relativas ao meio ambiente.  
II - Participar paritariamente do processo de  
outorga de direitos minerários, da fiscalização,  
da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, na forma da lei. 
Justificativa: 
Idêntica à apresentada na proposta original, na Comissão da Ordem econômica. 
Parecer:   
   O projeto e, agora, o substitutivo consagram, de melhor forma, o objetivo da emenda em "I", quanto 
ao que pretende a emenda, no seu item II, deve o assunto continuar na órbita única da União. 
Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16961 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 52  
Modifique-se o parágrafo 2o., do item XI do  
Art. 52, dando-lhe esta redação:  
"Art. 52 - ..................................  
XI - ........................................  
§ 2o. - É assegurada aos Estados e  
Municípios, cujos territórios sejam afetados pelo  
impacto de projetos de aproveitamento hídrico, e  
aqueles que sediarem usinas nucleares,  
participação privilegiada no sistema dos recursos  
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arrecadados com taxas e tributos incidentes sobre  
a produção, distribuição e uso dessa energia."" 
Justificativa 
É princípio pacifico do Direito que a toda lesão corresponda justa reparação por quem a praticar. 
Em vários pontos do País têm sido instaladas usinas hidroelétricas de grande impacto ambiental, em 
que as regiões atingidas recebam qualquer contrapartida pelas perdas sofridas.  
O exemplo da binacional Itaipu é um dos mais eloquentes a ser tomado. Não somente o Estado 
perdeu substancial suspensão de terras agricultáveis de primeira qualidade como também os 
municípios tiveram significativa redução dos seus territórios.  
As questões das receitas públicas como a queda da produção e o despejo de milhares de agricultores 
num crucial problema social até hoje não solucionado definitivamente. 
Também as usinas nucleares provocam impacto ambiental expectativa de eventuais riscos de que 
decorre efeito psicológico negativo com reflexos na desvalorização dos imóveis adjacentes. Estão 
bem na maioria de todos os acidentes decorridas das usinas nucleares consideradas as mais seguras 
do mundo, o primeiro, nos Estados Unidos, em Three Mile Island, Pensilvânia, e o segundo 
Chernobyl, na União Soviética cujos danos não foram até agora definitivamente avaliados diante do 
seu largo alcance.  
Assinale-se, ainda, que tanto as hidroelétricas quanto as nucleares, são centrais geradoras de 
energia localizadas em pontos distantes das regiões metropolitanas a serem servidas pelos recursos 
energéticos gerados. Os municípios e Estados em que se localizam não são beneficiários das 
mesmas. 
A Constituição deve proclamar esses direitos e prever reparação justa a sua violação, especialmente 
quando se trate de organizações de dupla ou múltipla nacionalidade, as quais se presumem, por suas 
peculiaridades jurídicas, isentas de quaisquer responsabilidades.  
Parecer:   
   O objetivo da emenda já está equacionado no projeto substitutivo. Aprovada parcialmente, nos 
termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:17187 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Item VII, do art. 52  
Suprima-se o item VII, do art. 52: 
Justificativa 
Os terrenos da Marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados. 
Parecer:   
   A tradição é, ainda, sim, as questões de segurança, bem como a prudência recomenda manter os 
termos de marinha entre os bens da União. Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:17294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: item VII, do art. 52  
Suprimir o item VII, do art. 52. 
Justificativa 
Os terrenos da marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção do domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados. 
Parecer:   
   A propriedade, da União, de tais termos é indispensável à uniformidade de ocupação do solo, à 
segurança e ao ordenamento territorial. A inconsequência pactual dessa ocupação não suprime a 
necessidade do princípio. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17315 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO  
Art. 52 - ..................................  
IX - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios espeleológicos,  
arqueológicos, paleontológicos e da pré-história. 
Justificativa 
Suprimiu-se a expressão “do subsolo”, já que está claro ao se mencionar “cavidades naturais 
subterrâneas” Na tipologia dos sítios a serem incluídos entre os bens da União, inclui-se os sítios 
paleontológicos, visto a importância dos mesmos para a ciência e proteção do patrimônio natural. 
Parecer:   
   Proposição oportuna, aproveitada com alterações redacionais. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17547 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADOS: ARTIGOS 52, 52, II, 54, 56,  
57, I, 69 e 306  
- O inciso II, do Art. 52, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52 ..................... 
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendem a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos aquíferos estejam subjacentes  
ao território de mais de um Estado; e as águas  
superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
Incluam-se, no art. 52, do Projeto, os §§ 4o. e 5o., com a seguinte redação:  
Art. 52......................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos territórios.  
§ 5o. - São Públicas de uso comum as águas  
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situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas  
secas, nos termos da lei.  
Inclua-se, no art. 54, do Projeto, um  
Parágrafo único com a seguinte redação:  
Art. 54........................  
Parágrafo único - A lei definirá:  
I - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia ou região hidrográfica e  
integrando sistemas dos Estados e do Distrito Federal.  
II - os critérios de outorga de direito de uso das águas; e  
III - as águas particulares e os direitos e deveres de seus proprietários.  
O inciso I, do Art. 56, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 56...........................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no art. 56, do Projeto, o inciso  
V, com a seguinte redação:  
Art. 56...............................  
V - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
Inclua-se, no art. 56, do Projeto, um § 2o.,  
com a seguinte redação, passando o atual Parágrafo único a § 1o.:  
Art. 56.................................  
§ 2o. - As Constituições Estaduais poderão  
transferir, para o domínio municipal, as águas de  
interesse exclusivamente local.  
O inciso I, do Art. 57, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 57.............................  
I - legislar sobre:  
a) as matérias de sua competência e  
suplementar a legislação federal em assuntos de seu interesse; e  
b) águas, supletiva e complementarmente à  
União, respeitada a lei federal.  
Inclua-se, no Art. 69, do Projeto, um § 4o., com a seguinte redação:  
Art. 69.............................  
§ 4o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
Inclua-se, no art. 306, do Projeto, um § 3o., com a seguinte redação:  
Art. 306............................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do 
Art.23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
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concomitantemente aos Artigos 52, 52, II, 57, I, 69 e 306. A alteração de um dispositivo envolverá, 
portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir a lacuna do projeto, que passou todas as aguas subterrâneas 
para os Estado (Art.56, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, que 
ultrapassem o território de uma unidade federada, devam ser geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outras. 
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das aguas 
públicas. 
Por outro lado, o Projeto reparte as aguas entre a União (art. 52, II) e os Estados (art. 56, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina de matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos. 
O Projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado do atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional. 
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
O Projeto, por sua vez, confere aos estados a mais ampla competência legislativa suplementar. 
Desde que em assuntos de seu interesse, que podem ser os mais variados (art. 57, I), a eles caberá 
legislar sobre quaisquer das matérias enumeradas no inciso XXIII, do art. 54. Essa amplitude, 
todavia, poderá receber limitações no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
Sendo assim, para a competência Estadual relativa às águas, neste País de dimensões continentais, 
fique bem definida, convém que conste de maneira explícita. 
Com o objetivo de evitar que se prolongue as discursões e confusões, no tocante a aplicabilidade, ou 
não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito. 
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- o que o inciso II do art. 52, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que 
ultrapassem o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma 
unidade federada, em prejuízo de outra ou outras; 
- o que o inciso II, do art. 52, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 49, § 2º, do projeto integram 
a União; 
- que no art. 52 sejam incluídos os parágrafos 4º e 5º dispondo, respectivamente, sobre a faculdade 
da União transferir aos municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos 
Territórios Federais, e a respeito da colocação das águas situadas nas zonas assoladas pela seca na 
categoria de públicas e de uso comum, visando a publicização as águas dessas áreas; 
- que no art.54 seja incluído um parágrafo único com o proposto de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional e 
objeto de lei. O mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas 
públicas, para garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas 
unicamente numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim 
social daquela, a não ser em casos especiais, em zonas de escassez. 
- o que o inciso I, do art. 56, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 52, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicito quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidade de consulta a outros artigos. 
- que se inclua, no art. 56, o inciso V, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
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(art. 52, XI). Os Estados já têm, por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular. 
- que se inclua, no art. 56, um § 2º instituindo que os Estados, por suas Constituições, tal como 
proposto para a União relativamente às águas situadas nos Territórios Federai, possam transferir 
para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, riachos, 
arroios e outros. O atual parágrafo único passará a ser o parágrafo primeiro; 
- que se altere o inciso I, do art. 57, no sentido de que fique expressa a competência dos Estados 
para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitada a lei Federal. Com isso, os 
Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas normas. 
Com a redação dada ao art. 57, I, do projeto, por ser muito ampla e abranger praticamente, todas as 
matérias contidas no art. 54, XXIII, provavelmente será alterada, propõe-se a sua enunciação de 
forma expressa, para que a competência Estadual relativa às águas não venha a receber restrições 
dirigidas a outras disciplinas. 
- que no art. 69 se inclua um § 4º disciplinando o domínio das águas do Distrito Federal de forma 
idêntica à feita em relação aos Estados, e; 
- que no art. 306, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendencia há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:17697 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Excluam-se dos parágrafos 1o. e 2o., do artigo 52, do Projeto de Constituição, as  
expressões: "na forma prevista em lei" e "nos termos da lei". 
Justificativa 
Os dispositivos em questão asseguram aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos 
naturais, renováveis ou não renováveis, assim como dos recursos minerais do subsolo, e do 
resultado da exploração econômica da plataforma continental, assim como do mar territorial e 
patrimonial, para as Unidades e Municipalidades litorâneas.  
Trata-se de disposições autoaplicáveis, e que dispensam regulamento por lei.  
Parecer:   
   Quanto ao § 1o. do art. 52, o parecer é pela aprovação, porém, no que toca ao § 2o., é de ser 
mantido a posterior regulamentação legal do dispositivo constitucional, por ser este mais amplo e 
abranger também os recursos naturais renováveis. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17943 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Dê-se, ao item IX do artigo 52 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos". 
Justificativa 
O dispositivo em questão preceitua que incluem-se entre os bens da União as cavidades naturais 
subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-histórico e os espeleológicos do subsolo.  
Há uma impropriedade nesse texto, eis que as cavidades naturais subterrâneas aso sítios 
espeleológicos do subsolo. Portanto, não é razoável a repetição, o que motivou a presente emenda, 
que procura aprimorar a redação do questionado dispositivo.  
Parecer:   
   A preocupação com filigrama tumultua. Preferível permanecer o texto do Relator. A revisão de 
forma será feita ao final. 
 
   
   EMENDA:18104 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: item VII, do art. 52  
Suprimir o item VII, do art. 52. 
Justificativa 
Os terrenos da marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados.  
Parecer:   
   O consenso de vários constituintes, pelas diversas Comissões mantiveram os terrenos da marinha 
entre os bens da União. É pendente manter esta deliberação. 
 
   
   EMENDA:18167 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso V do artigo 52 as seguintes expressões:  
Art. 52. ...............................  
I - ........................................  
V - ....., em condomínio com os Estados. 
Justificativa 
Com esta sugestão cria-se uma figura continental nova: o condomínio de bens da União e dos 
Estados. E, no caso, o bem é a plataforma continental. 
A plataforma continental, por esta proposição, passa a ser propriedade condominial da União e 
Estados, o que nos parece mais adequado, quando, por exemplo, se trata de instalação de unidades 
de exploração de petróleo ou quaisquer formas de utilização da plataforma continental para 
atividades produtivas. 
É preciso ter em conta que as consequências dessas atividades – a poluição, por exemplo, termina 
por ser encargo dos Estados, ou das populações que moram nos Estados Litorâneos. É por isso 
entre outras razões, que o Congresso Nacional já decidiu pelo pagamento de Royalties da Petrobrás, 
para os Estados e Municípios. 
Esta Emenda reforça a autonomia dos Estados e o princípio Federativo. 
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Parecer:   
   Entendemos desnecessária a criação da figura do bem condominial da União e dos Estados, nesse 
caso, posto que os §§ 1o. e 2o. do art. em questão já preveem a participação no resultado da 
exploração. 
 
   
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização do Estado a seguinte redação: adequando-se a 
numeração:  
[...] 
Capítulo II  
Da União  
Art. 20. Incluem-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas  
indispensáveis à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, bem assim  
às vias de comunicação e à preservação ambiental;  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limites com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro;  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países; as praias marítimas;  
as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já  
ocupadas pelos Estados e Municípios na data da promulgação desta Constituição;  
IV - o espaço aéreo;  
V - a plataforma continental;  
VI - o mar territorial;  
VII - os terrenos de marinha;  
VIII - os recursos minerais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica;  
IX - as cavidades naturais assim como os  
sítios arqueológicos, pré-históricos e espeleológicos;  
X - as terras ocupadas pelos índios; e  
XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que lhe vierem a ser atribuídos.  
§ 1o. É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma prevista em lei.  
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei,  
participação no resultado da exploração econômica  
e do aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não renováveis, bem assim dos  
recursos minerais do subsolo em seu território.  
§ 3o. - A faixa interna de até cem  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar.  
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§ 4o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País.  
[...] 
Justificativa 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto).  
Parecer:   
   A longo proposta do numeroso e representativo grupo da Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:18704 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Título IV - Capítulo II  
"Suprima-se o texto do inciso X do art. 52." 
Justificativa: 
   As terras aí referidas não são bens da União – pertencem aos índios. Dessa confusão que se faz é 
que nascem todas as dificuldades entre o branco e o índio. 
   Vamos reconhecer a verdade histórica. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada pelo substitutivo. A posse da terra pela 
União, é a garantia de que seu usufruto continuará a caber aos índios. 
 
   
   EMENDA:18951 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:  
Art. 52 - Incluem-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas,  
indispensável à defesa das fronteiras externas, às  
fortificações e construções militares, bem como a  
preservação ambiental;  
II - os lagos, rios e quaisquer correntes de  
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem  
mais de um Estado, constituam limites com outros  
países ou provenham ou se estendam a território  
estrangeiro, os respectivos marginais e as praias marítimas e fluviais;  
III - as ilhas oceânicas e os terrenos de  
marinha e seus acrescidos, que remanesçam na propriedade da União;  
IV - os terrenos que permaneçam no domínio  
federal, situados nas ilhas marítimas, fluviais e  
lacustres nas zonas limítrofes com outros países  
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ou onde se faça sentir a influência das marés e  
que não se enquadrem no conceito de terrenos de  
marinha e seus acrescidos;  
V - a plataforma continental;  
VI - o mar territorial e patrimonial;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e  
os espeleológicos do subsolo;  
IX - as terras originária e tradicionalmente  
ocupadas pelos índios, que delas terão posse  
permanente e usufruto exclusivo das riquezas  
naturais do solo e de todas as utilidades nelas existentes;  
X - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que lhe vierem a ser atribuídos.  
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma prevista em lei.  
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei, a  
participação no resultado da exploração econômica  
e do aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não renováveis, bem assim dos  
recursos minerais do subsolo, em seu território.  
§ 3o. - É assegurado aos municípios o  
reconhecimento da metade do valor de taxa de  
ocupação cobrada pela União, dos usuários dos  
terrenos da União em seus territórios, conforme a lei dispuser.  
§ 4o. - A faixa interna de até cem  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser a lei complementar.  
§ 5o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidos do País. 
Justificativa 
No inciso II é recomendável, por prudência, fazer-se menção expressa aos rios, em que pese à 
referência genérica e abrangente “quaisquer correntes de água”. Trata-se de conceito popularmente 
consagrado, e de todos conhecidos, o que espancaria qualquer dúvida ou interpretação restrita. A 
referência a “quaisquer correntes de água” aplicar-se-ia a outros acidentes geográficos, naturais ou 
artificiais, tais como, canais, ribeirões, riachos, igarapés, etc. 
Também é recomendável referir-se o texto aos rios que têm nascentes em país estrangeiro, e 
adentram o território nacional, o que não é o mesmo que contêm a redação original. Daí a inclusão da 
hipótese, passando a se falar em “que provenham ou se estendam a território estrangeiro”. Incluiu-se, 
também, os terrenos marginais, contemplados em todos os textos que abordam a matéria, e cuja 
expressa submissão ao domínio da União é indispensável para que se assegure omissão ao domínio 
da União é indispensável para que se assegure o livre acesso aos rios, que são bens de uso comum 
do povo, o mesmo ocorrendo com as praias, buscando-se evitar a sua privatização. 
No inciso IV incluiu-se as ilhas fluviais e lacustres situadas nas zonas em que se faça sentir a 
influência das marés, mantendo-se a tradição consolidada, por questão de coerência, já que até ai 
também se estendam os terrenos de marinha e seus acrescidos. 
Também no item IV não se justificava ressalvar apenas as ilhas ocupadas pelos Estados, ignorando-
se as ocupadas por Municípios, o que se quer é garantir os direitos adquiridos com ocupações 
regularmente inscritas, referentes às ilhas especificadas e terrenos de marinha e seus acrescidos, 
bem como através de títulos de aquisição devidamente registrados no registro imobiliário competente, 
como facultou o artigo 105, item 1º do Decreto-Lei 9.760/46, e cujo desrespeito geraria incontáveis 
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questões judiciais. Daí a sugestão para que se preservem os direitos adquiridos e os títulos 
aquisitivos registrados no Registro de Imóveis, o que engloba os terrenos de marinha e seus 
acrescidos e todas as ilhas já ocupadas, inclusive pelos Estados, tal como pretendia o texto, 
preservando-se o princípio da intangibilidade das situações jurídicas definitivamente constituídas. 
O item VII foi incluído no item III com a indispensável referência aos acrescidos, que, 
tradicionalmente, se incorporaram aos bens da União, como se vê no art. 1º do Decreto-Lei Nº 
9.760/46. Os acrescidos, como se depreende do nome, constituem as áreas, natural ou artificialmente 
conquistadas aos mares, rios ou lagoas, e que se incorporam aos terrenos de marinha. Se forem os 
acrescidos excluídos do rol dos bens dominicais da União, será impossível, em muitos casos, 
assegurar o acesso às praias, e a segurança das costas, já que serão eles susceptíveis de 
propriedade privada plena, constituindo encrave entre as praias e terrenos de marinha, tratando-se de 
bens acessórios, cuja sorte segue o principal, não sendo coerente fiquem eles submetidos a regimes 
jurídicos diferentes, ao arrepio do interesse nacional. 
A participação dos Municípios, no resultante da exploração econômica e na arrecadação de taxas de 
ocupação em terrenos de marinha e seus acrescidos, incluída no § 3º, justifica-se pela exploração 
das riquezas das áreas próximas ás de seus domínios, bem como para fazer jus à fiscalização do 
solo que lhes é afeta. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:18959 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 1o. do art. 52 a seguinte redação:  
"Art. 52 ....................................  
§ 1o. - a lei assegurará a participação dos  
Estados, Municípios e órgãos da administração  
federal direta da União nos resultados da  
exploração econômica dos recursos naturais,  
renováveis ou não, do subsolo, da plataforma continental e do mar territorial". 
Justificativa 
A Lei nº 7.453/85 assegurou aos Estados, Municípios e à Marinha de Guerra a indenização, na forma 
de royalties, pela exploração do petróleo bruto, do gás natural e do xisto betuminoso. À época da 
votação do referido diploma legal questionou-se muito sua constitucionalização por não existir nº texto 
atual definição clara a respeito do assunto, razão pela qual achamos prudente esclarecer essa 
questão quando estamos em fase de elaboração da nova Constituição.  
A referida indenização não merece contestação e já vem sendo paga pela União desde das 
atividades da PETROBRÁS, detentora do monopólio da exploração petrolífera nacional. Os recursos 
dela decorrentes já se incorporaram, por tanto, nas fontes estáveis de renda dos Estados e 
Municípios, reconhecida como justa tendo em vista as consequências das atividades exploratórias de 
petróleo e de gás no meio ambiente e na vida de modo geral das áreas de produção nessas unidades 
da Federação.  
A citada lei nº 7.453, proposta ao Congresso Nacional exatamente para contemplar a nova realidade 
da atividade de exploração petrolífera no País – a exploração no mar – incluiu a Marinha de Guerra 
entre as instituições beneficiárias da indenização referida. Considerou-se a efetiva participação da 
Marinha nessa atividade, sobretudo o apoio que dá à PETROBRÁS nas suas mais diversas 
operações no mar, incluindo-se os serviços de patrulhamento para garantia do mar territorial. Com os 
recursos resultantes dos royalties do petróleo, a Marinha deu início a importantes programas de 
reequipamento, que não poderão ser interrompidos, sob pena de comprometerem a própria 
segurança de consta do nosso País, tão extensa. 
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A emenda ora proposta parece resguardar, no texto constitucional, os legítimos interesses dos 
Estados e Municípios, e previne situações que se possam criar faturamento com o envolvimento de 
órgãos da administração federal direta que, a exemplo da Marinha de Guerra, venha a se envolver 
nos trabalhos da exploração petrolífera.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:18961 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto do Relator  
Dê-se ao § 2o. do Art. 52 a seguinte redação:  
Art. 52 - ..................................  
§ 2o. - É assegurada, na forma prevista em  
lei, a participação na exploração econômica de  
jazidas, minas e demais recursos minerais,  
renováveis ou não, aos Estados, Territórios e  
Municípios produtores, bem como ao Ministério da  
Marinha, desde que a comercialização dependa do transporte aquaviário. 
Justificativa 
É de inteira de inteira justiça que, os Estados, Territórios e Municípios de onde são extraídas riquezas 
minerais, recebem uma retribuição sob a forma de participação na exploração econômica de seu 
subsolo. Tais riquezas, normalmente transportadas por via marítima ou fluvial, exigem controle e 
proteção em seu transporte, parecendo igualmente justa a participação da Marinha, na forma que a 
lei estabelecer.  
No momento em que se elabora uma nova Constituição e se debatem os grandes problemas 
brasileiros, vale lembrar que nossa economia depende do mar e dos rios de uma forma crítica. Pelos 
navios, nas vastas extensões oceânicas ou nos inúmeros rios deste País, são transportadas nossas 
exportações e importações.  
Quando são divulgadas as expressivas cifras das exportações brasileiras muitos se esquecem que 
elas se fazem para mercados distantes, pelo mar. Os minérios constantes da nossa pauta de 
exportações, têm como principais compradores países afastados, como o Japão, situado do outro 
lado do mundo.  
Por outro lado, as riquezas minerais brasileiras, muitas vezes, por falta de fiscalização, são roubadas, 
desviadas para p exterior.  
Este é o fato grave, principalmente na Amazônia, onde se encontra a maior parte daquelas riquezas e 
onde tudo ou quase tudo pode ser transportado em navios e embarcações.  
Vale alertar que a Marinha brasileira é hoje uma das mais desaparelhadas da América do Sul. Para a 
patrulha fluvial, por exemplo, em toda a Amazônia, a Marinha possui, atualmente, apenas 5 navios 
especializados e convenientemente aparelhados. Quanto aos meios oceânicos, podemos constatar 
que a maior parte é constituída de navios da 2ª guerra, com mais de 30 anos de uso, inteiramente 
obsoletos. 
É valido, portanto, corrigir-se tal distorção, propondo-se que o Programa de Reaparelhamento da 
Marinha seja incrementado e que a maior parte dos novos meios sejam construídos no País, dando 
empregos para engenheiros, técnicos e operários brasileiros, desenvolvendo tecnologia nacional e 
criando condições para exportar uma parcela da produção, carreando, assim, divisas para o Brasil.  
O relator da Comissão IV – Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições – sugeriu à 
Comissão de Sistematização texto bastante semelhante, constante do Artigo 47 § 3º do Anteprojeto 
daquela Comissão. 
Sendo os recursos minerais do subsolo Bens da União, é necessário prever-se tal dispositivo, dando-
se respaldo à futura lei.   
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Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao substitutivo. 
 
   
   EMENDA:19376 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acresça-se ao art. 52, do Capítulo II, Título IV, o item XII, com a seguinte redação:  
Art. 52 - ..................................  
XII - as jazidas de petróleo, de carvão de pedra, de gás natural e de gases raros. 
Justificativa 
Embora estejam relacionadas entre os recursos naturais monopolizados pela União (art. 310), as 
jazidas de petróleo (substancia orgânica) não estão relacionadas entre os bens da União, omissão 
passível de produzir implicações graves para a soberania a inclusão também das jazidas de carvão 
de pedra, as de gás natural e de gases raros entre os bens da União.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista que já constam como bens da União os recursos minerais do 
subsolo. 
 
   
   EMENDA:19377 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifica-se a redação do item VII, do art. 52, do Capítulo II, do Título IV, como segue:  
ART. 52 ....................................  
VIII - os recursos minerais de superfície e de subsolo e os potenciais de energia hidráulica. 
Justificativa 
Inclui-se no item VIII do art. 52, os recursos minerais de superfície para caracterizar a existência de 
minerais aflorantes, não subterrâneos que igualmente, devem se incluir entre os bens da União.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista que os recursos naturais de superfície pertencem não à 
União, mas aos legítimos proprietários das terras sendo por estes utilizados, entre outras formas, na 
agricultura. 
 
   
   EMENDA:19384 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acresça-se à redação do item IX, do art. 52  
(Capítulo II - Título IV), como segue:  
Art. 52 - ..................................  
IX - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos, 
espeleológicos do subsolo e as jazidas fósseis. 
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Justificativa 
As jazidas fósseis são bens de interesse do Estado Envolvem aspectos culturais, antológicos e 
históricos nas suas conotações patrimoniais voltadas para a pesquisa cientifica e aproveitamento 
econômico.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista já se encontrar a expressão que se pretende acrescentar, 
inclusa em outras. 
 
   
   EMENDA:19389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título quarto do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Título quarto do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Título IV Da organização do Estado Capítulo I Da Organização Político-Administrativa 
[...] 
Art. 23. Incluem-se entre os bens da União as áreas indispensáveis à defesa das fronteiras, as 
edificações militares, as vias de comunicação e aqueles necessários à preservação ambiental, bem 
assim:  
I - as águas em terreno de seu domínio que banhem mais de um Estado ou constituam linha 
fronteiriça internacional; II - as ilhas fluviais e lacustres em terras do seu domínio, abrangendo mais 
de um Estado ou situadas na plataforma continental;  
III - o mar territorial e os recursos de marinha e minerais do subsolo;  
IV - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e 
espeleológicos;  
V - as terras ocupadas pelos índios com posse permanente e usufruto exclusivo;  
VI - o espaço aéreo e os bens que atualmente lhe pertencem ou os que venham a pertencer-lhe.  
§ 1o. É assegurado aos Estados e Municípios litorâneos a participação no resultado da exploração 
econômica da plataforma continental e do mar territorial, da forma da lei.  
§ 2o. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios participarão, nos termos da lei, do resultado da 
exploração econômica e do aproveitamento dos recursos naturais renováveis ou não, bem como dos 
recursos minerais do subsolo, em seu território.  
§ 3o. A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre nacional, é 
considerada indispensável á defesa do País, designada como faixa de fronteira, regulamentado seu 
uso em lei complementar.  
§ 4o. A União promoverá, prioritariamente, o aproveitamento econômico dos bens de seu domínio em 
regiões menos desenvolvidas. 
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
 
   
   EMENDA:19412 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEZIO SATHLER (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Modificativa  
Dispositivo Suprimido: Inciso VII do art. 52  
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Dispositivo Modificado: Art. 471  
Suprima-se o inciso VII, do art. 52, e dê-se ao art. 471 a seguinte redação:  
"Art. 471 - Os atuais terrenos de marinha e  
acrescidos de marinha são transformados em  
terrenos alodiais e passam a integrar o patrimônio municipal.  
§ 1o. - Fica extinto o regime de ocupação  
precária, previsto no Dec. Lei no. 9.760, de  
05.09.1946, e no Dec. Lei no. 1.561, de  
13.07.1977, sendo os terrenos automaticamente  
aforado aos ocupantes legais, nas mesmas condições  
dos atuais contratos de aforamento.  
§ 2o. - Fica assegurado aos foreiros e  
ocupantes dos atuais terrenos de marinha e  
acrescidos de marinha o direito de resgatar o  
aforamento nos termos do disposto no Art. 693 do Código Civil.  
§ 3o. - Lei complementar disporá sobre a  
forma de transferência dos arquivos dos imóveis  
referidos neste artigo para o Poder Municipal,  
ficando revogados o Dec. Lei no. 9.760, de  
05.09.46 e o Dec. Lei no. 1.561, de 13.07.1977,  
nas partes concernentes aos terrenos de marinha e acrescidos de marinha" . 
Justificativa 
Devem os textos desses incisos ser tratados na lei ordinária, que será sempre adequável as 
circunstancias da época e do momento.  
O que hoje parece uma conquista, pode ser uma perda amanhã.  
Não é justo que o texto constitucional proíba que o trabalhador faça algumas horas extras, para 
aumentar seus ganhos, tirando do próprio trabalhador o direito de decidir sobre a sua própria 
capacidade de trabalho. Não é justo que horas extras de trabalho só sejam permitidas “em casos de 
emergência ou de força maior” Isto é cercear a produtividade.  
Do outro lado, temo que o benefício que dita o inciso XVIII, do mesmo Art. 13, seja apenas no papel, 
eis que as pequenas e medias empresas, responsáveis por 84%(oitenta e quatro por cento) da oferta 
de emprego, tenha que utilizar expedientes indesejáveis para sobreviver, com prejuízo do 
trabalhador.  
Por tudo isso, julgo necessário remeter-se o assunto para a lei ordinária.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:19464 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
Dispositivos Emendados: Artigos 52, 53, II, 54, 56, 57, I, 69 e 306  
- O inciso II, do art. 52, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52 ............................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos aquíferos estejam subjacentes  
ao território de mais de um Estado; e as águas  
superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 52, do Projeto, os 4o. e 5o., com a seguinte redação:  
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Art. 52 ................................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
§ 5o. - São públicas de uso comum as águas  
situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas  
secas, nos termos da lei.  
- Inclua-se, no Art. 54, do Projeto, um  
parágrafo único com a seguinte redação:  
Art. 54 ................................  
Parágrafo único - A lei definirá:  
I - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica ou região hidrográfica e integrando  
sistemas dos Estados e do Distrito Federal.  
II - os critérios de outorga de direito de  
uso das águas; e  
III - as águas particulares e os direitos e  
deveres de seus proprietários.  
- O inciso I, do Art. 56, do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 56 ................................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no Art. 56, do Projeto, o inciso V, com a seguinte redação:  
Art. 56 .................................  
V - os que atualmente lhes pertencem ou que lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 56, do Projeto, um § 2o., com a seguinte  
redação, passando o atual parágrafo único a § 1o.:  
Art. 56 ......................................  
§ 2o. - As Constituições Estaduais poderão  
transferir, para o domínio municipal, as águas de  
interesse exclusivamente local.  
O inciso I, do Art. 57, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 57 ..............................  
I - legislar sobre:  
a) as matérias de sua competência e  
suplementar a legislação federal em assuntos de seu interesse; e  
b) águas, supletiva e complementarmente à União, respeitada a lei federal.  
- Inclua-se, no art. 69, do projeto, um § 4o., com a seguinte redação:  
Art. 69 ................................  
§ 4o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertençam ou que lhe vierem a ser atribuídos.  
- Incluam-se, no Art. 306, do Projeto, um § 3o., com a seguinte redação:  
Art. 306 ...............................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
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A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do 
Art.23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 52, 52, II, 57, I, 69 e 306. A alteração de um dispositivo envolverá, 
portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir a lacuna do projeto, que passou todas as aguas subterrâneas 
para os Estado (Art. 56, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, devam ser geridos pela União, para evitar a 
sua exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outras. 
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das aguas 
públicas. 
Por outro lado, o Projeto reparte as aguas entre a União (art. 52, II) e os Estados (art. 56, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina de matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos. 
O Projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado do atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional. 
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
O Projeto, por sua vez, confere aos estados a mais ampla competência legislativa suplementar. 
Desde que em assuntos de seu interesse, que podem ser os mais variados (art. 57, I), a eles caberá 
legislar sobre quaisquer das matérias enumeradas no inciso XXIII, do art. 54. Essa amplitude, 
todavia, poderá receber limitações no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
Sendo assim, para a competência Estadual relativa às águas, neste País de dimensões continentais, 
fique bem definida, convém que conste de maneira explícita. 
Com o objetivo de evitar que se prolongue as discursões e confusões, no tocante a aplicabilidade, ou 
não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito. 
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- o que o inciso II do art. 52, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que 
ultrapassem o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma 
unidade federada, em prejuízo de outra ou outras; 
- o que o inciso II, do art. 52, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art.49, § 2º, do projeto integram 
a União; 
- que no art. 52 sejam incluídos os parágrafos 4º e 5º dispondo, respectivamente, sobre a faculdade 
da União transferir aos municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos 
Territórios Federais, e a respeito da colocação das águas situadas nas zonas assoladas pela seca na 
categoria de públicas e de uso comum, visando a publicização as águas dessas áreas; 
- que no art. 54 seja incluído um parágrafo único com o proposto de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional e 
objeto de lei. O mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas 
públicas, para garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas 
unicamente numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim 
social daquela, a não ser em casos especiais, em zonas de escassez. 
- o que o inciso I, do art. 56, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 52, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicito quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidade de consulta a outros artigos. 
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- que se inclua, no art. 56, o inciso V, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 52, XI). Os Estados já têm, por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular. 
- que se inclua, no art. 56, um § 2º instituindo que os Estados, por suas Constituições, tal como 
proposto para a União relativamente às águas situadas nos Territórios Federai, possam transferir 
para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, riachos, 
arroios e outros. O atual parágrafo único passará a ser o parágrafo primeiro; 
- que se altere o inciso I, do art.57, no sentido de que fique expressa a competência dos Estados para 
legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitada a lei Federal. Com isso, os 
Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas normas. 
Com a redação dada ao art.57, I, do projeto, por ser muito ampla e abranger praticamente, todas as 
matérias contidas no art.54, XXIII, provavelmente será alterada, propõe-se a sua enunciação de 
forma expressa, para que a competência Estadual relativa às águas não venha a receber restrições 
dirigidas a outras disciplinas. 
- que no art.69 se inclua um § 4º disciplinando o domínio das águas do Distrito Federal de forma 
idêntica à feita em relação aos Estados, e; 
- que no art.306, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendencia há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:19475 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do item VIII do art. 52 pela seguinte:  
"Art. 52 ...VIII - os recursos minerais do  
subsolo e os potenciais de energia elétrica, em  
condomínio com os Estados e Municípios em que se situam." 
Justificativa 
O domínio exclusivo da União consagrado no regime ainda vigente provou ser perverso. As 
reclamações legítimas dos estados cujos solos têm sido devastados pelas minerações e inundações 
sem compensação adequada são sobejamente conhecidas e reconhecidamente procedentes. A 
União se reserva o direito de legislar sobre a matéria, mas o reconhecimento do condomínio dará aos 
Estados e Municípios, por via da legislação ordinária, condições de proteger os seus legítimos 
interesses.  
Parecer:   
   O § 2o. do citado artigo 52 já estabelece a participação dos recursos naturais citado pela Emenda. 
 
   
   EMENDA:19533 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 2o., do artigo 52,  
do Capítulo II, do Título IV, do Projeto.  
Proponho a seguinte redação para o parágrafo 2o., do art. 52:  
"É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei,  
participação no resultado da exploração econômica  
e do aproveitamento dos recursos minerais do subsolo de seus territórios". 
Justificativa 
De forma como se encontra atualmente redigido o dispositivo emendado, está-se conferindo aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios poder para instituir tributos sobre “o resultado da 
exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não 
renováveis”, em seus territórios. São recursos naturais renováveis o ar, a água, o solo, a fauna e a 
flora. A exploração econômica de todos os recursos naturais renováveis implica também, portanto, a 
exploração econômica do solo, da flora, o que significa mais tributos sobre a agricultura, a indústria 
madeireira, a indústria alcooleira, a indústria de sucos naturais, a indústria de celulose, a indústria 
pesqueira, a indústria de cerâmica e, para se mostrar o absurdo da proposição, até sobre a 
tradicional atividade artesanal com o barro, além de muitas outras atividades produtivas que se 
baseiam na exploração econômica dos vastos recursos naturais renováveis do País, e que tantos 
milhões de empregos criam para nossa gente.  
Não parece razoável tributar ainda mais essas empresas, que já com tanta dificuldade sobrevivem 
aos impostos atuai, e ainda vão enfrentar o acréscimo das alíquotas desses impostos, como já 
anuncia o atual Governo, e como se não bastasse, sob o forte ímpeto arrecadador da futura 
Constituição, deverão ainda deparar-se com os novos impostos de vendas a varejo e imposto 
adicional de renda.  
Tal dispositivo não encontra paralelo na história constitucional brasileira, devendo ser repelido em 
respeito à classe produtora do País, que já paga altos impostos e não pode vir a ser punida pela 
obstinação que tem em produzir riquezas para a Nação.  
Parecer:   
   A participação do DF e dos Municípios referida no §2o.do artigo 52 diz respeito ao que toca à 
União, pois o "caput"  
diz: "Incluem-se entre os bens da União". 
 
   
   EMENDA:19847 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso IX, do Art. 52, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 52 - Incluem-se entre os bens da União:  
..................................................  
IX - As cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios espeleológicos,  
arqueológicos, paleontológicos e da pré-história;  
............................" 
Justificativa 
A emenda aperfeiçoa o texto original do inciso, corrigindo a denominação dos sítios espeleológicos e 
acrescendo os paleontológicos, que não poderiam deixar de figurar na enumeração.  
Parecer:   
   O previsto no item IX nos parece bastante abrangente, devendo qualquer detalhamento ser feito em 
lei e não na Constituição. O nosso parecer é, pois, pela rejeição. 
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   EMENDA:19904 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: item VII, do art. 52  
Suprimir o item VII, do art. 52. 
Justificativa 
Os terrenos de marinha não atendem mais aos seus fins de segurança nacional, de sorte que não se 
justifica sua manutenção no domínio da União. Além do mais sua ocupação desordenada tem criado 
problemas aos Municípios em que estão situados.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Os terrenos da marinha são como faixas de fronteiras onde deve estar presente e 
vigilante o Estado. 
 
   
   EMENDA:20094 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Item VII, do art. 52  
Suprimir o item VII, do art. 52. 
Justificativa 
Os terrenos de marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção no domínio da União. Além do mais sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados.  
Parecer:   
   Os terrenos de marinha sempre foram bens de domínio da União, o que tem sido, inclusive, 
benéfico para evitar possíveis explorações imobiliárias e para garantir que desses bens possam 
usufruir as pessoas até de mais baixa renda familiar. 
 
   
   EMENDA:20125 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do item XI, do art. 52, do projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 52 - ....................... 
XI - ........................... 
§ 1o. É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial, na forma prevista em lei. 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 141  

 

Ao propomos a redação acima, estamos excluindo do atual projeto, a palavra “continental”, de forma 
a compatibilizar com os itens V e VI do artigo 52. 
Parecer:   
   Pela aprovação, tendo em vista a coincidência com os termos propostos, pelo Substitutivo do 
Relator. 
 
   
   EMENDA:20206 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao § 2o. do inciso XI, art. 52.  
É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal, Territórios e Municípios, nos termos da  
lei complementar, a participação - no mínimo - de  
5% (cinco por cento) no resultado da exploração  
econômica e aproveitamento de todos os recursos  
naturais, renováveis, bem assim dos recursos  
minerais do subsolo, em seu território ou em áreas  
confrontantes com produção marítima. 
Justificativa 
É comum entre nós o desapreço à Federação e aos direitos dos Estados-Membros, territórios e 
municípios. 
Por isso, torna-se necessária fixar indenização quando há extração de qualquer mineral ou perda de 
áreas produtivas face construção de hidrelétricas. 
Há, também, o direito das comunidades atingidas de recomposição infra-estrutural, além de 
potencializar novas atividades econômicas-sociais, para que a riqueza existente não venha se 
transformar em ônus no período exploratório e graves problemas sociais no correr dos tempos. 
A nossa história tem registrado quanto às regiões atingidas pela exploração mineral e grandes obras 
hidrelétricas não se beneficiaram das suas riquezas naturais. Só com a definição constitucional de 
percentuais indenizatórios indexando os valores a serviços sociais básicos às novas opções 
econômicas-sociais, com definição de PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
INTEGRADOS, é que reverteremos esse quadro. 
A comunidade local, regional e estadual ou territorial saberá, em conjunto com o Poder Público local, 
definir metas desses planos. 
Parecer:   
   Pela rejeição: os territórios não são entidades políticos, mas simplesmente autarquias 
administrativas da União.  
A fixação do percentual melhor é que fique por conta da lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:20256 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Dispositivo Emendado: art. 52, item VII  
Acrescente-se às expressões "considerados  
como de interesse para a segurança nacional,  
constituindo-se os demais, patrimônio dos  
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municípios" ao item VII do artigo 52 que passará a ter a seguinte redação:  
............................................  
VII - os terrenos de marinha "considerados  
como de interesse para a segurança nacional,  
constituindo-se os demais patrimônio dos municípios". 
Justificativa 
Atualmente, grande parte dos terrenos de marinha constituído pela faixa até 33 metros do preamar 
médio de 1831 (maré-enchente que inundou as margens de rios e praias), são ocupados em toda orla 
marítima, na foz dos rios e outros logradouros por dezenas de milhares de habitações que vão desde 
os mocambos e palafitas até o arranha-céus do Rio de Janeiro ou Guarujá.  
Criou-se um problema. Esse contingente imenso de brasileiros não consegue regularizar estas 
propriedades, nem mesmo a ocupação. Poderiam deter título sobre o domínio útil, ou seja, o 
aforamento, mediante o pagamento anual do seu foro. Nas transferências poderiam, mediante 
laudêmio, alienar estes bens. 
Mas, na verdade, não conseguem, pois estes terrenos estão submetidos ao serviço do Patrimônio da 
União, com delegacias nas capitais de Estado e centralizados no Governo Federal. Logo, torna-se 
impossível o atendimento a centenas de milhares de solicitações feitas pelos ocupantes.  
Transferidos para os patrimônios dos municípios, estes imóveis poderiam ser administrados de forma 
direta e simplificada, com critério objetivo e localizado, evitando-se a especulação e a incrível 
corrupção que grassa nesse setor.  
Estes terrenos de marinha foram instituídos desde o século passado, tendo em vista apenas o 
interesse dos mesmos à segurança nacional, porque eram exatamente os imóveis que se dispunham 
ao longo de nossa consta litorânea. Portanto, eram necessários para ali se postarem os canhões ou 
tropas que defendiam nosso território, contra o desembarque de eventuais naus invasoras. Claro está 
que com o adento do míssil, do radar, do avião a jato, para não nos referimos aos submarinos 
atômicos ou às bombas de hidrogênio, a reminiscência fica apenas como um sonho de um passado 
distante de aventuras e piratarias, apesar destas continuarem, mas agora, por computadores, por 
rádios e por satélites.  
Parecer:   
   Os terrenos de marinha sempre foram bens de domínio da União, o que tem sido, inclusive, 
benéfico para evitar possíveis explorações imobiliárias e para garantir que desses bens possam 
usufruir as pessoas até de mais baixa renda familiar. 
 
   
   EMENDA:20513 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título  
IV da União  
Substitua-se o texto constante do Capítulo II  
do Título IV do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título IV  
Capítulo II  
Da União  
Art. 23 - São Poderes da União o Legislativo,  
o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.  
§ 1o. - É vedado a qualquer dos Poderes  
delegar competência a outro Poder, salvo nos casos  
previstos nesta Constituição.  
§ 2o. - O cidadão investido na função de um  
Poder não poderá exercer a de outro, salvo as  
exceções previstas nesta Constituição.  
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Art. 24 - Incluem-se entre os bens da União:  
I - A porção de terras devolutas,  
indispensável a defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, bem assim, as vias de comunicação.  
II - Os lagos e quaisquer rios navegáveis, em  
terrenos de seu domínios, ou que banhem mais de um  
Estado, que constituam limites com outros países  
ou se estendam a território estrangeiro.  
III - As ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países e as entre estados; as praias marítimas.  
IV - O espaço aéreo.  
V - A plataforma continental.  
VI - O mar territorial.  
VII - Os sítios arqueológicos, pré-históricos, que forem tombados.  
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos, a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial.  
§ 2o. - A faixa interna de até cem  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como faixa de fronteira.  
§ 3o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu  
domínio, localizados em regiões menos desenvolvidos do país. 
[...]  
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, inconsistências, 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 os 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 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições sugeridas 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 ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às 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 elevados.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a aceitação da Emenda importará na desconsideração de formas 
obtidas por vários consensos. 
 
   
   EMENDA:20599 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: item VII, do art. 52  
Suprimir o item VII, do art. 52. 
Justificativa 
Os terrenos da marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se prejudica sua manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada 
tem criado problemas aos Municípios em que estão situados.  
Parecer:   
   Os terrenos de marinha sempre foram bens de domínio da União, o que tem sido, inclusive, 
benéfico para evitar possíveis explorações imobiliárias e para garantir que desses bens possam 
usufruir as pessoas até de mais baixa renda familiar. 
 
   
   EMENDA:20622 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir como § 4o. do Artigo 52, entre os  
bens da União, que passa a ter a seguinte redação:  
"§ 4o. As faixas circunvizinhas às reservas  
indígenas, ambientais e preservadoras dos recursos  
hídricos, serão designadas Faixas de Proteção e  
terão tratamento especial, no sentido educativo e  
fiscal, conforme o que dispuser lei complementar." 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por se tratar de matéria que pode ser normatizada em leis complementares ou 
ordinárias. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20921 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 30 o § 4o.:  
"Art. 30. ..................................  
§ 4o. A União promoverá, prioritariamente, o  
aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País." 
Justificativa 
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O dispositivo vem senso mantido em todos os anteprojetos apresentados, desde o da Subcomissão 
da União, Distrito Federal e Territórios até o Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
(Art. 53), inclusive na proposta denominada “Projeto Hércules”.  
É necessário que a União, ao ter como “direitos” a posse e a competência para legislar sobre bens 
incluídos em seu domínio, tenha a correspondente obrigação de promover o seu aproveitamento 
econômico, cumprindo ao mesmo tempo a obrigação de promover a redução das desigualdades 
regionais.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20989 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA: ADITIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 30  
Acresça-se ao artigo 30 um parágrafo 4o., com a seguinte redação:  
Art. 30 - ..................................  
§ 4o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu  
domínio, localizados em regiões menos desenvolvidas do País. 
Justificativa 
Trata-se de norma constante do Projeto que o substitutivo suprimiu, mas de especial relevância para 
a integração e o desenvolvimento nacional.  
Constitui uma diretriz de política nacional que objetiva a correção de desequilíbrios de 
desenvolvimento, tão marcantes em nosso país entre as várias regiões.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por se tratar a propositura de uma ação governamental que poderá ser alcançada por 
meio de uma decisão política de Governo, não cabendo pois elevá-la à categoria da norma 
constitucional. 
 
   
   EMENDA:21015 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: § 2o. do art. 30  
O § 2o. do art. 30, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 30. ..................................  
§ 2o. É assegurada aos Estados, aos  
Territórios Federais, ao Distrito Federal e aos  
Municípios, nos termos da lei, participação no  
resultado da exploração econômica e do  
aproveitamento de todos os recursos naturais,  
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renováveis ou não renováveis, bem assim dos  
recursos minerais em seu território. 
Justificativa 
Não encontra qualquer justificativa possível a exclusão dos Territórios Federais do direito à 
participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os seus recursos 
naturais, renováveis ou não, como também dos recursos minerais existentes em seu território. Se a 
condição de Território Federal é provisória e visa alcançar o grau de desenvolvimento para sua 
transformação em Estado, não se concebe que o mesmo não possa usufruir das riquezas que a 
Natureza lhe concedeu, pois isso seria um contrassenso, como ocorreu e vem ocorrendo no Território 
Federal do Amapá, um dos maiores produtores de recursos minerais do País, que, no entanto, jamais 
recebeu o realmente merecido em razão da exploração de seus recursos naturais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando-se que os territórios são entes administrativos aos quais não se 
conferiu expressão política para transformarem-se em estados. Enquanto subsistirem como órgãos 
integrantes da União, não nos parece possível que possam desempenhar o papel proposto pelo 
Ilustre Constituinte. 
 
   
   EMENDA:21231 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMEDNA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 30, 30-II, 31-  
XVIII, 32, 36-I, 47 e 231  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 30 ..........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4o., com a seguinte redação:  
Art. 30 .........................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos territórios.  
- O inciso XVIII do art. 31, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 31 ........................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  
particulares e os direitos e deveres de seus proprietários.  
- Ao parágrafo Único, do art. 32, acrescente-se o período:  
Art. 32 ..........................  
Parágrafo Único [...], e permita a legislação  
sobre águas, supletiva e complementar, respeitada  
a lei federal.  
- O inciso I, do art. 36, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 36 ............................  
I - Os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
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e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares.  
- Inclua-se, no art. 36, do Projeto, o inciso VI, com a seguinte redação:  
Art. 36 ...........................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no art. 36, do Projeto, um  
Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 36 .............................  
Parágrafo Único - As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
- Inclua-se no art. 47 do projeto, um - 6o., com a seguinte redação:  
Art. 47 ...............................  
§ 6o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no art. 231, do projeto, um § 3o., com a seguinte redação:  
Art. 231 ..........................  
§ 3o.- As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedade e características especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do 
Art.23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30-II, 31-XVIII, 36-I,47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir a lacuna do projeto, que passou todas as aguas subterrâneas 
para os Estado (Art.36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, que 
ultrapassem o território de uma unidade federada, devam ser geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros. 
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das aguas 
públicas. 
Por outro lado, o Projeto reparte as aguas entre a União (art.30, II) e os Estados (art.36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina de matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos. 
O Projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado do atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional. 
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
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O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1º), o que seroa desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maioria entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Trata-se de medida centralizadora e contraria à autonomia dos Estados, prevista no art. 
28, do Projeto. 
Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis. 
Com o objetivo de evitar que se prolongue as discursões e confusões, no tocante a aplicabilidade, ou 
não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito. 
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- o que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que 
ultrapassem o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma 
unidade federada, em prejuízo de outra ou outras; 
- o que o inciso II, do art. 30, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 25, § 2º, do projeto integram 
a União; 
- que no Art. 30 seja incluído o § 4º dispondo sobre a faculdade da União transferir aos Municípios as 
águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais; 
- que no inciso XVIII do Art. 31, seja dada redação com o propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicas, para 
garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela. 
- o que o inciso I, do art. 36, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicito quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidade de consulta a outros artigos: 
 - que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, 
tal como o proposto para a União relativamente às águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros. 
- que no Art. 47, se inclua um § 5º disciplinando o domínio das águas do Distrito Federal de forma 
idêntica à feita em relação aos Estados; e 
- que no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendencia há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que as alterações propostas contribuem para desfazer vários 
consensos obtidos nas fases anteriores, além do que estão em desacordo com o Substitutivo do 
Relator. 
 
   
   EMENDA:21367 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 30, 30-II,  
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31-XVIII, 32 36-I, VI 47 e 231  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 30 ............................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais um Estado; e as  
águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4o., com a seguinte redação:  
Art. 30 ............................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
- o inciso VXIII do art. 31, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 31 ............................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  
particulares e os direitos e deveres de seus proprietários.  
- Ao Parágrafo Único, do Art. 32, acrescente-se o período:  
Art. 32 ...........................  
Parágrafo Único [...], e permitida a legislação sobre águas, supletiva e complementar,  
respeitada a lei federal.  
- O inciso I, do Art. 36, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 36 .........................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de lei federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no Art. 36, do Projeto, o inciso VI, com a seguinte redação:  
Art. 36 ...........................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 36, do Projeto, um  
Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 36 .............................  
Parágrafo Único - As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
- inclua-se, no Art. 47, do Projeto, um § 6o., com a seguinte redação:  
Art. 47..............................  
§ 6o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vieram a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 231, do Projeto, um § 3o., com a seguinte redação:  
Art. 231 ................................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
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A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30-II, 31-XVIII, 36-I,47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir a lacuna do projeto, que passou todas as aguas subterrâneas 
para os Estado (Art. 36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, devam ser geridos pela União, para evitar a 
sua exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros. 
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das aguas 
públicas. 
Por outro lado, o Projeto reparte as aguas entre a União (art. 30, II) e os Estados (art. 36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina de matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos. 
O Projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado do atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional. 
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1º), o que seroa desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maioria entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Trata-se de medida centralizadora e contraria à autonomia dos Estados, prevista no art. 
28, do Projeto. 
Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis. 
Com o objetivo de evitar que se prolongue as discursões e confusões, no tocante a aplicabilidade, ou 
não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito. 
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- o que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que 
ultrapassem o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma 
unidade federada, em prejuízo de outra ou outras; 
- o que o inciso II, do art. 30, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 25, § 2º, do projeto integram 
a União; 
- que no Art. 30 seja incluído o § 4º dispondo sobre a faculdade da União transferir aos Municípios as 
águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais; 
- que no inciso XVIII do Art. 31, seja dada redação com o propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicas, para 
garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela. 
- o que o inciso I, do art. 36, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicito quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidade de consulta a outros artigos: 
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 - que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, 
tal como o proposto para a União relativamente às águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros. 
- que no Art. 47, se inclua um § 5º disciplinando o domínio das águas do Distrito Federal de forma 
idêntica à feita em relação aos Estados; e 
- que no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendencia há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que as alterações propostas, além de diminuta importância, vêm 
quebrar consensos anteriormente firmados, além do que estão em desacordo com o novo 
Substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:21462 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso V do artigo 30, do  
Substitutivo do Relator, na sua parte "in fine" as seguintes expressões:  
Art. 30 - ..................................  
I - ........................................  
V - ...., em condomínio com os Estados. 
Justificativa 
Com esta emenda cria-se uma figura continental nova: o condomínio de bens da União e dos 
Estados. E, no caso, o bem é a plataforma continental.  
A plataforma continental, por esta proposição, passa a se propriedade condominial da União e 
Estados, o que nos parece mais adequado, quando, por exemplo, se trata de instalação de unidades 
de exploração de petróleo ou quaisquer formas de utilização da plataforma continental para 
atividades produtivas.  
É preciso ter em conta que as consequências dessas atividades – a poluição, por exemplo, termina 
por ser encargo dos estados ou das populações que moram nos estados litorâneos. É por isso entre 
outras razões, que o Congresso Nacional já decidiu pelo pagamento de ROYALTIES da Petrobrás 
para os Estados e Municípios.  
Esta emenda reforça a autonomia dos Estados e o Princípio Federativo.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a disposição já se encontre no §1o. do mesmo artigo. 
 
   
   EMENDA:21573 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 30, inciso II  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do  
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art. 30, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição:  
"Art. 30 Incluem-se entre os bens da União:  
I - ........................................  
II os lagos, rios e quaisquer correntes de  
água, incluídas as que constituam limites como  
outros países, se estendam a território estrangeiro ou dele provenham; ..." 
Justificativa 
Não se justifica a restrição. 
O aproveitamento múltiplo das águas exige uma coordenação unificada, principalmente em razão das 
bacias de acumulação para efeito de geração de energia elétrica.  
Não poderia ser de outra forma, em virtude de necessária conexão e interdependência dos recursos 
hídricos, sobretudo no que tange ao seu aproveitamento energético a exigir uma legislação 
harmônica e integrada para todo o território nacional.  
Assim, decore da própria necessidade de um ordenamento juridicamente operacional sobre o uso dos 
recursos hídricos – inclusive, e sobretudo, as bacias hidrográficas, sistemas que são integrados por 
todos e quaisquer cursos de água permanentes -, que, dada a sua interligação, e pela própria 
natureza das coisas, eles se compreendam, todos, entre os bens da União.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a alteração proposta não contribui para sensível melhoria do 
Projeto. 
 
   
   EMENDA:21718 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No artigo 30, dê-se ao inciso VII a seguinte redação:  
VII - Os terrenos de marinha já ocupados pela União. 
Justificativa 
A emenda objetiva permitir que os terrenos da marinha já urbanizados sejam propriedade dos 
municípios, a fim de que a existência deste patrimônio da União não prejudique o desenvolvimento 
urbano das cidades litorâneas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que os terrenos da marinha ocupados pela União representam uma 
parte ínfima do total. 
 
   
   EMENDA:21719 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No artigo 30, suprima-se dentre os bens da União o inciso VII. 
Justificativa 
Os terrenos de marinha vêm atravancando o desenvolvimento urbano das regiões situadas a beira 
mar. O ideal é coloca-los entre os bens dos municípios a quem caberá administrá-los.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Os terrenos da Marinha são por razões de segurança Nacional pertencentes à União. 
Não seria conveniente transferir os terrenos da Marinha para o rol dos Bens dos Municípios, 
contrariando tradição do nosso Direito Constitucional. 
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   EMENDA:21830 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao caput do art. 30, o inciso XII com a seguinte redação:  
Art. 30 - ..................................  
XII - O subsolo. 
Justificativa 
A rigor, não é preciso justificar o óbvio. De quem seja a propriedade de nossa maior riqueza. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo quanto à disciplina da matéria. 
 
   
   EMENDA:21859 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: § 2o. do Art. 30  
Suprimam-se o § 2o. do art. 30 do substitutivo do relator. 
Justificativa 
Dispõe o parágrafo que se quer suprimido: “É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, nos termos da lei, participação nos resultados da exploração econômica e do 
aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos 
recursos minerais em seu território.” 
O parágrafo proposto contém dois princípios inaceitáveis à ordem democrática libertária, assentada 
no individuo operoso e livre, criador de oportunidades, e na propriedade privada de obrigação social. 
Primeiro, a tributação dupla: direta pelos tributos incidentais naquelas atividades; indireta porque 
cobra participação. Segundo, faz tábula rasa da intervenção limitada do estado na esfera econômica, 
ponto essencial à democracia, sobre o qual está de acordo a maioria da Constituinte: o mesmo 
Estado que detém o monopólio e a concessão pretende descentralizar, para adequadamente prestar 
o serviço, ou ele o transfere à responsabilidade da iniciativa privada; querer o triplo privilegio de, não 
correndo os riscos do empreendimento, tributar e participar é descaracterizar a ordem de liberdade e 
mascarar um regime estatizante.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, §§ 1o. assegura aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a justa participação aos mesmos no resultado da exploração econômica 
dos seus respectivos potenciais. De outra parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral, que 
posteriormente será disciplinado em legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:22000 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 30  
O Art. 30, Item I, passa a ter a seguinte redação:  
"A porção de terras devolutas indispensável à  
defesa das fronteiras, às fortificações e  
construções militares, e necessárias na forma de  
lei complementar às vias de comunicação e à preservação ambiental." 
Justificativa 
O que se pretende é dar aos proprietários próximos às vias de comunicação e aos que possuem 
imóveis onde haja necessidade de preservação ambiental, para que a atividade administradora do 
Poder Executivo seja realizada, segundo o que dispuser a lei complementar e não segundo o que 
determinar decretos com regulamentos do Executivo.  
Quanto ao conceito de fronteira, fortificações e construções militares não há necessidade de 
regulamentação legal, bastando o procedimento administrativo.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a alteração proposta tem alcance diminuto. 
 
   
   EMENDA:22243 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Aditiva  
Dispositivos Emendados: Artigos 30, 30-II,  
31-XVIII, 32, 36-I, 47 e 231.  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 30 ............................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4o, com a seguinte redação:  
Art. 30 ..............................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
- O inciso XVIII do Art. 31, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 31 ............................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  
particulares e os direitos e deveres de seus proprietários.  
- Ao Parágrafo Único, do Art. 32, acrescente-se o período:  
Art. 32 ..............................  
Parágrafo Único. [...], e permitida a  
legislação sobre águas, supletiva e complementar, respeitada a lei federal.  
- O inciso I, do Art. 36, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 36 ...........................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
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e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares.  
- Incluam-se, no Art. 36, do Projeto, o inciso VI, com a seguinte redação:  
Art. 36 ...............................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 36, do Projeto, um  
Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 36 ................................  
Parágrafo Único - As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
- Inclua-se, no Art.47, do Projeto, um § 6o, com a seguinte redação:  
Art. 47 ................................  
§ 6o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 231, do Projeto, um § 3o, com a seguinte redação:  
Art. 231 ............................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30-II, 31-XVIII, 36-I,47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir a lacuna do projeto, que passou todas as aguas subterrâneas 
para os Estado (Art. 36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, devam ser geridos pela União, para evitar a 
sua exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros. 
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das aguas 
públicas. 
Por outro lado, o Projeto reparte as aguas entre a União (art. 30, II) e os Estados (art. 36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina de matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos. 
O Projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado do atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional. 
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
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O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1º), o que seroa desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maioria entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Trata-se de medida centralizadora e contraria à autonomia dos Estados, prevista no art. 
28, do Projeto. 
Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis. 
Com o objetivo de evitar que se prolongue as discursões e confusões, no tocante a aplicabilidade, ou 
não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito. 
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- o que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que 
ultrapassem o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma 
unidade federada, em prejuízo de outra ou outras; 
- o que o inciso II, do art. 30, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 25, § 2º, do projeto integram 
a União; 
- que no Art. 30 seja incluído o § 4º dispondo sobre a faculdade da União transferir aos Municípios as 
águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais; 
- que no inciso XVIII do Art. 31, seja dada redação com o propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicas, para 
garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela. 
- o que o inciso I, do art. 36, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicito quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidade de consulta a outros artigos: 
 - que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, 
tal como o proposto para a União relativamente às águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros. 
- que no Art. 47, se inclua um § 5º disciplinando o domínio das águas do Distrito Federal de forma 
idêntica à feita em relação aos Estados; e 
- que no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendencia há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a adoção da Emenda acarretará a quebra de consensos anteriores 
sobre a matéria. 
 
   
   EMENDA:22351 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 30, inciso II.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II., do  
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artigo 30, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição:  
"Art. 30 - Incluam-se entre os bens da União:  
I - ........................................  
II - os lagos, rios e quaisquer correntes de água, incluídas as que constituam limites com  
outros países, se estendam a território estrangeiro ou dele provenham; ..." 
Justificativa 
O próprio artigo 30 do Substitutivo, em seu inciso VIII, inclui entre os bens da União, com 
exclusividade, “os potenciais de energia hidráulica”.  
Por sua vez, o inciso XVIII do artigo 31 estabelece que compete a União “instituir um sistema nacional 
de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso”.  
Já no Título VIII do Substitutivo, que trata da Ordem Econômica e Financeira, verifica-se, além da 
confirmação de que os potenciais de energia hidráulica pertencem à União (“caput” do artigo 231), 
que o poder de concessão de uso de potenciais de energia elétrica deve pertencer precipuamente à 
própria União, embora, surpreendentemente, se admita a possibilidade de exceções a esta regra, 
mediante lei (artigo 231,, § 1º). Isto é inadmissível.  
Hoje em dia, evidencia-se cada vez mais a necessidade de um aproveitamento racional e harmônico 
dos recursos hídricos, inclusive, e principalmente, no que tange aos seus potenciais de energia 
hidráulica. 
Sabe-se que os serviços e instalações de energia elétrica, bem como o aproveitamento energético 
dos cursos d’água, têm cada vez mais, a ver com uma política ampla e um sistema integrado, que por 
sua complexidade e abrangência, deve permanecer na competência exclusiva do Poder Público 
Federal, por extravasar, sempre, do interesse de uma única unidade da Federação.  
A partir da futura Constituição se há de aperfeiçoar o ordenamento jurídico, relacionado com a 
questão das águas e da energia, fazendo-o mais funcional e harmônico.  
Isto torna-se indispensável em face das exigências das realidades tecnológica e econômica 
hodiernas.  
Não se aqui de ferir o, sob outros aspectos, justificando anseio de descentralização administrativa e 
redistribuição de poderes entre as esferas de competência federal, estadual e municipal. Este anseio 
não pode prejudicar o interesse nacional, que se sobreleva, sem dúvida, a ele. 
Há certas meterias que, já por sua própria natureza, já pelo que decorre dos próprios interesses 
maiores da Nação, devem permanecer, de preferência, com a União.  
Assim, uma vez que os “potenciais de energia hidráulica” pertencem à União, até por uma questão de 
lógica, e coerência, todos os cursos d’água devem também a ela pertencer.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22512 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   altera a redação do § 3o. do art. 30 que passará a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - A faixa interna de até sessenta e  
seis quilômetros de largura, paralela à linha  
divisória terrestre do território nacional, é  
considerada indispensável à defesa das fronteiras  
e será designada como Faixa de Fronteira, conforme  
dispuser lei complementar. 
Justificativa 
Convém unificar a chamada “faixa de fronteira”, reduzindo-a a 66 km. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que a faixa interna de fronteira ficou definida nos cento e 
cinquenta quilômetros de largura, conforme parecer de número ES34650-4. 
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   EMENDA:22626 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do Art. 30 a seguinte redação:  
Art. 30 - Incluem-se entre os bens da União:  
VIII - os recursos minerais do subsolo; 
Justificativa 
A tradição constitucional distingue a propriedade do solo da do subsolo, atribuindo esta à União. 
Portanto, se eventualmente algum recurso mineral estiver localizado no solo, não caberá à União a 
propriedade.  
De outra parte, não se pode incluir entre os bens da união “os potenciais de energia hidráulica 
porventura existentes em cursos d’água ou quaisquer outros bens que sejam pertencentes aos 
Estados.  
Neste aspecto, a emenda está coerente com o disposto na alínea “b” do inciso XI do Art. 31. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
Dado que a redação não distingue, infere-se que pertencem a União os recursos minerais do Solo e 
subsolo. 
 
   
   EMENDA:22720 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 30.  
Inclua-se no art. 30, como inciso IX o seguinte:  
IX - Fica a União obrigada a divulgar  
mensalmente no seu Diário Oficial lista dos  
importadores e exportadores e os respectivos  
produtos negociados que devem conter os nomes dos  
negociadores, tanto do setor privado quanto do  
setor público, e adicionalmente:  
a) o valor das importações ou exportações;  
b) a quantidade dos produtos e sua classificação aduaneira;  
c) a procedência do produto estrangeiro;  
d) o destino do produto nacional. 
Justificativa 
A sociedade brasileira precisa saber quais as firmas que estão obtendo, autorização, dos órgãos 
competentes, em situações de extrema escassez de divisas ou em qualquer outra ocasião, para 
importar insumos, matéria-prima, máquinas, equipamentos ou bens de consumo ou para exportar 
produtos indispensáveis ao mercado interno. 
Ampla divulgação dessas informações pelo Diário Oficial da União serviria para manter os 
Interessados atentos ao que ocorre com nosso mercado exterior. 
Sabe-se, frequentemente, de casos de importações absurdas e inoportunas, como de produtos 
agropecuários feitas às vésperas das respectivas safras. 
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O público brasileiro, ao tomar conhecimento preciso sobre o que se importa e se exporta no Brasil, 
terá oportunidade de tornar-se fiscal e crítico da política governamental, como é de se desejar numa 
democracia. 
Evidentemente, ao excetuar da listagem de produtos relacionados à Segurança Nacional, queremos 
nos referir a armamentos, matéria-prima para indústria bélica e artigos semelhantes, cujo comércio 
não deve tornar-se conhecido dos países não envolvidos na transação. 
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22762 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigom30  
Modifica a redação do item IX, do Art. 30, a saber:  
"IX - As cavidades naturais subterrâneas, de  
importância histórica e científica, assim como os  
sítios arqueológicos e pré-históricos." 
Justificativa 
A preservação dos sítios arqueológicos e pré-históricos constitui medida da maior importância, tanto 
sob o ponto de vista cientifico, quanto cultural e histórico.  
Ocorre também, que, regra geral, as cavidades naturais subterrâneas são formadas nas rochas 
calcárias, substancias minerais de largo emprego na agricultura, como correlativo de solo e na 
construção civil, como o cimento e a cal, entre outros. 
Diante desta multivariada gama de utilizações, recomenda-se a adoção da emenda proposta, que 
sugere uma pré-qualificação do sítio arqueológico ou cavidade subterrânea de modo a avalizar, 
previamente, sua importância cientifica, cultural e/ou histórica, antes da decisão de sua preservação 
em detrimento ou prejuízo de seu aproveitamento como matéria prima da mais alta importância para 
o País. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22763 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 30  
Suprima-se o § 2o. do art. 30. 
Justificativa 
A participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos resultados da exploração 
econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem 
assim dos recursos minerais do subsolo, dá-se melhor e mais adequadamente com a imposição de 
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tributos sobre as atividades econômicas, para o que já existe previsão, no presente Substitutivo, no 
Título VII, Capítulo I – Do Sistema Tributário Nacional.  
Ademais, se já é tributada a atividade econômica e se os lucros auferidos pelo empresário focam 
também sujeitos ao imposto de renda, a participação de que cogita o presente dispositivo se 
configura obviamente como bitributação, vedada pela própria norma constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22806 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se mais um item ao Art. 30:  
XII - Os resumos biológicos ou recursos naturais renováveis. 
Justificativa 
O parágrafo 1º desse mesmo art. Faz menção aos recursos naturais renováveis sem, entretanto, 
discriminá-lo como bem da União.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22809 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se a frase "com país vizinho", logo após "do território nacional" ao parágrafo 3o.  
do Art. 30. 
Justificativa 
Suprimimos da redação do substitutivo “as praias marítimas” já que estas fazem parte, via de regra, 
das áreas já urbanizadas e ocupadas pelos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22889 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Altera a redação do Inciso III do art. 30, que passará a ter a seguinte redação:  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as ilhas  
oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos Estados e Municípios. 
Justificativa 
Suprimimos da redação do substitutivo “as praias marítimas” já que estas fazem parte, via de regra, 
das áreas já urbanizadas e ocupadas pelos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22979 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IV - Capítulo I  
Inclua-se após o art. 29 um dispositivo com a  
seguinte redação, a ser numerado como art. 30,  
renumerando-se o atual art. 30 e seguintes.  
"Art. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios são responsáveis, de forma  
solidária, com os titulares de seus órgãos,  
funcionários ou agentes, pelas ações ou omissões,  
no exercício de suas funções, de que resulte  
violação de direitos ou garantias em prejuízo de outrem." 
Justificativa 
Essa responsabilidade solidária deve ficar inscrita, de modo claro, no texto constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23048 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva  
Substitua-se o § 2o. do Art. 30, item XI pelo seguinte:  
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal, aos Territórios e aos Municípios, nos  
termos da lei, participação no resultado da  
exploração econômica e do aproveitamento de todos  
os recursos naturais renováveis ou não renováveis,  
bem assim como dos recursos minerais em seu território. 
Justificativa 
Os territórios foram discriminados no texto original.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:23342 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Texto Atual:  
"Art. 30 - § 3o. - A faixa interna de até  
cento e cinquenta quilômetros de largura, paralela  
à linha divisória terrestre do território  
nacional, é considerada indispensável à defesa das  
fronteiras e será designada como Faixa de  
Fronteira, conforme dispuser lei complementar".  
Texto Proposto:  
"Art. 30 - § 3o. - A faixa interna de cento  
e cinquenta quilômetros de largura, paralela à  
linha divisória terrestre do território nacional,  
é considerada indispensável à defesa das  
fronteiras e será designada como Faixa de  
Fronteira. A lei especificará as atividades que,  
nessa faixa, ficam sujeitas a limitações". 
Justificativa 
A redação proposta mantem a largura atual da Faixa de Fronteira, que vem da Constituição de 1937 
(art. 165). 
Evitam-se, por essa forma, tormentosas questões que poderiam surgir quanto à faixa de pelo menos 
cinquenta quilômetros de largura, resultante da diferença entre a largura ora existente e aquela que, a 
teor do anteprojeto, seria estabelecida em lei complementar. Sabido que as terras devolutas 
existentes na Faixa de Fronteira se incluem entre os bens da União, como ficaria o domínio daquelas 
situadas dessa, digamos, “faixa residual”? Passariam, automaticamente, ao domínio dos Estados 
onde se localizam? E quando já discriminadas, matriculadas e registradas em nome da União? E 
quando já alienadas pela União a terceiros? 
Além disso, a manutenção da largura da Faixa de Fronteira permite que maior número de Municípios 
tenha auxílio financeiro da União, e a esta faculta continuar exercendo, sobre a mesma faixa, controle 
quanto à alienação e concessão de terras públicas, aos serviços de radiodifusão e às atividades de 
mineração conforme se dispuser em lei. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista aprovação da emenda es34650-4 que propôs para a faixa 
interna de fronteira a dimensão de cento e cinquenta quilômetros de largura. 
 
   
   EMENDA:23765 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 30:  
" § 4o. - As terras indispensáveis às vias de  
comunicação e à preservação do meio ambiente serão  
objeto de desapropriação, nos termos da lei." 
Justificativa 
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O Estado, segundo Temístocles Cavalcanti, adquire a propriedade por disposição legal, ou 
constitucional. A prevalecer o texto do inciso I, do art. 30, como redigido, a nona Constituição confisca 
a propriedade privada. A emenda, sem desatender os objetivos da proposição, resguardada a 
propriedade privada.  
Chama-se a atenção para a justificação da 37ª sugestão. 
Parecer:   
   O acréscimo de parágrafo ao art. 30 do Substitutivo, como se pretende com a emenda, colide com 
a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23936 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do inciso I, do artigo 30, para o seguinte:  
"I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às fortificações e construções 
militares". 
Justificativa 
Assegurar terras devolutas para implantação, acréscimo e instituição de servidores das vias de 
comunicação e para preservação do meio-ambiente é excesso de interferência na propriedade 
privada. Para Temístocles Cavalcanti, em seu Tratado de Direito Administrativo, Volume III, 4ª 
Edição, Livraria Freitas Bastos, à página 461, atribuir-se, pela Constituição, terras devolutas à União, 
ou a outras entidades de direito público, significa transferir-se o “título legítimo de domínio” do 
particular para o poder público. A sugestão visa, portanto, corrigir este equívoco.  
Historicamente, terra devoluta é terra devolvida à Coroa (Estado). O território descoberto, 
originariamente foi todo de propriedade da Coroa. A propriedade privada originou-se, a partir da 
instituição das capitanias e das sesmarias, por concessão da Coroa. A lei, preservando ou 
reservando áreas como devolutas, está alterado o regime de propriedade privada por via obliqua e 
não, pelo caminho de desapropriação.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24015 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dar ao § 1o. do artigo 3o. do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
" § 1o. - A lei disporá sobre a forma e  
condições de participação, por instituições de  
direito público federais, estaduais e municipais,  
nos resultados da exploração econômica e do  
aproveitamento dos recursos naturais, renováveis  
ou não, da plataforma submarina e do mar territorial". 
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Justificativa 
O texto do projeto refere a “plataforma continental”, conforme denominação adotada em uma das 
Convenções de Genebra de 1958. Mas, importa apenas a plataforma do continente. A plataforma 
insular. A expressão “plataforma submarina” abrange tanto a continental, quanto a insular, daí ser 
mais adequada, conforme ressaltamos na emenda apresentada ao inciso V, do item III, do art. 30 do 
Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
Os Constituintes acordaram ser a outorga de participação no resultado da exploração econômica 
objeto de ato normativo administrativo, tendo sido suprimido o artigo. 
 
   
   EMENDA:24023 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dar ao item V, do artigo 30 do "Projeto de  
Constituição - Substitutivo do Relator", a seguinte redação:  
"V - A plataforma submarina e seus recursos naturais". 
Justificativa 
O texto do projeto refere a “plataforma continental”, conforme denominação adotada em uma das 
Convenções de Genebra de 1958. Mas, importa apenas a plataforma do continente. A plataforma 
insular. A expressão “plataforma submarina” abrange tanto a continental, quanto a insular, daí ser 
mais adequada.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
Os membros da Comissão acordaram sobre a redação adotada pelo Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:24467 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 o § 3o. do art. 30, que passa a ter a seguinte redação:  
"art. 30 ....................................  
§ 3o, - A faixa interna de até sessenta  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei complementar. 
Justificativa 
A denominada Faixa de Fronteira, necessária à defesa do território nacional, tem sido em momentos 
sucessivos ampliada e restringe. A faixa de 50 quilômetros de largura parece ser suficiente para o 
mister.   
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:24633 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se no artigo 30, § 3o., a expressão  
"A faixa interna de até cento e cinquenta quilômetros ..." pela seguinte:  
" ... faixa interna de até cinquenta quilômetros ..." 
Justificativa 
É excessiva a extensão de 150 km. De largura para a faixa de fronteira; cinquenta km são mais do 
que suficientes para caracterizar essa parte do território, o que sem dúvida facilitará a sua vigilância.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que a faixa interna de fronteira ficou definida nos cento e 
cinquenta quilômetros de largura, conforme parecer de número ES34650-4. 
 
   
   EMENDA:25236 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 3o. do artigo 30, do Substitutivo do Relator:  
"A lei disporá sobre a Faixa de Fronteira, considerada indispensável à defesa do País." 
Justificativa 
Não parece conveniente fixar no texto constitucional a dimensão da Faixa de Fronteira, se de cem ou 
cinquenta quilômetros, mesmo porque a necessidade de maior ou menor proteção dessa Faixa deve 
variar de acordo com as relações entre o Brasil e seus confrontantes. Proponho apenas seja fixado 
seu limite máximo de largura e, a exemplo do parágrafo 1º do art. 180, da Constituição de 1946, 
sugiro também que a regulamentação dessa Faixa dê-se por lei ordinária.  
Sob outro aspecto, justifica-se a redução da Faixa de Fronteira, por envolver terras devolutas, cuja 
utilização pelos particulares sujeita-se 2.597, de 12.09.55, cujo art. 9º determina que as transações de 
terras contidas em tal Faixa, tais como alienações por enfiteuse, anticrese, usufruto e transmissão de 
posse a estrangeiros, dependem de autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional. Há 
também limitação quanto ao local de área a ser objeto de concessão ao particular, além da restrição 
à instalação de indústrias. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25730 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator (26-8-87).  
ART. 30 - INCISO XI  
Suprima-se o inciso XI, do art. 30. 
Justificativa 
(Projeto da Comissão de Sistematização – art. 52, inciso XI) 
A ressalva contida no dispositivo (XI – Os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a 
ser atribuídos) é desnecessária e supérflua, vez que não existe no texto constitucional regra contrária 
a pertencerem à União Federal os bens atualmente sob seu domínio. Além do mais, não consta 
semelhante disposição para Estados e Municípios. Ou a regra é indispensável, e não se justifica a 
sua emissão para os demais graus da Federação. Ou é supérflua, como se sustenta, devendo, pois 
ser suprimido. 
Parecer:   
   Com a presente emenda, pretende-se a supressão do item XI do art. 30, com o que não concorda o 
Relator, pois é indispensável assegurar o domínio da União sobre os bens que lhe pertencem, ou que 
lhe vierem a pertencer, além dos mencionados expressamente no referido artigo.  
Por essa razão, o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25856 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 30  
Suprima-se o § 2o., do Art. 30. 
Justificativa 
Conforme se sabe, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios os resultados da 
exploração econômica, no caso, mineral, é representada pelo tributo estabelecido para cada 
atividade.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25859 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 30  
Suprima-se no Projeto:  
No art. 3o., do inciso VIII, "os recursos minerais" 
Justificativa 
O propósito da presente emenda é alinhar-se aos doutrinadores que concluem ser o melhor para o 
País o sistema estabelecido pelo Código de Minas de 1934, assim justificado já naquela 
oportunidade: 
“A questão da propriedade das jazidas minerais é relativamente secundária em face dos expressos 
preceitos constitucionais que atribuem à União poderes para regulamentar seu aproveitamento 
industrial. Excluída a propriedade privada, enfeixados aqueles poderes nas mãos da União, é 
evidente que no rigor desses princípios, a esta deveriam pertencer aquelas riquezas. Pelo Código de 
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Minas, as jazidas desconhecidas, quando descobertas, serão contudo incorporadas, não ao 
patrimônio particular da União, mas ao patrimônio geral da Nação...” 
Pretender, pois, que a propriedade do subsolo deva ter como titular a União Federal, saí podendo 
submeter como se fora seu patrimônio particular e não como patrimônio geral da Nação, estará 
caracterizada a ESTATIZAÇÃO do setor mineral do País, já que as jazidas passarão, 
automaticamente, a incorporar-se ao patrimônio da União, independentemente de ter ou não 
contribuído para a descoberta do deposito mineral.  
Vale lembrar, por outro lado, que a emenda ora proposta preserva o sistema atual, não incluindo, 
necessariamente, entre os bens da União, os recursos minerais que são do domínio eminente e não 
particular da Nação, evitando-se a polêmica sobre a matéria e o desestimulo e retraimento do setor 
mineral, pelo eventual entendimento de sua estatização, o que não nos parece ser a intenção da 
norma constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25949 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: item III, do art. 30  
Suprimir o item VII, do art. 30. 
Justificativa 
Os terrenos da marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção do domínio da união. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Os terrenos da Marinha são por razões de segurança Nacional pertencentes à União. 
Não seria conveniente transferir os terrenos da Marinha para o rol dos Bens dos Municípios, 
contrariando tradição do nosso Direito Constitucional. 
 
   
   EMENDA:25990 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso VIII do  
artigo 30 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 30 - ............................  
VIII - os recursos minerais sob o subsolo e os potenciais de energia hidráulica". 
Justificativa 
A presente emenda visa inserir, no texto Constitucional sob enfoque a palavra “subsolo”, para que 
não reste nenhuma dúvida de que o Subsolo é propriedade da União.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:26045 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 30, item VII  
Acrescente-se as expressões "considerados  
como de interesse para a segurança nacional,  
constituindo-se os demais patrimônios dos  
municípios" ao item VII do artigo 30 que passará a  
ter a seguinte redação:  
............................................  
VII - os terrenos de marinha "considerados  
como de interesse para a segurança nacional,  
constituindo-se os demais patrimônios dos municípios". 
Justificativa 
Atualmente, grande parte dos terrenos de marinha constituído pela faixa até 33 metros do preamar 
médio de 1831 (maré-enchente que inundou as margens de rios e praias), são ocupados em toda orla 
marítima, na foz dos rios e outros logradouros por dezenas de milhares de habitações que vão desde 
os mocambos e palafitas até o arranha-céus do Rio de Janeiro ou Guarujá.  
Criou-se um problema. Esse contingente imenso de brasileiros não consegue regularizar estas 
propriedades, nem mesmo a ocupação. Poderiam deter título sobre o domínio útil, ou seja, o 
aforamento, mediante o pagamento anual do seu foro. Nas transferências poderiam, mediante 
laudêmio, alienar estes bens. 
Mas, na verdade, não conseguem, pois estes terrenos estão submetidos ao serviço do Patrimônio da 
União, com delegacias nas capitais de Estado e centralizados no Governo Federal. Logo, torna-se 
impossível o atendimento a centenas de milhares de solicitações feitas pelos ocupantes.  
Transferidos para os patrimônios dos municípios, estes imóveis poderiam ser administrados de forma 
direta e simplificada, com critério objetivo e localizado, evitando-se a especulação e a incrível 
corrupção que grassa nesse setor.  
Estes terrenos de marinha foram instituídos desde o século passado, tendo em vista apenas o 
interesse dos mesmos à segurança nacional, porque eram exatamente os imóveis que se dispunham 
ao longo de nossa consta litorânea. Portanto, eram necessários para ali se postarem os canhões ou 
tropas que defendiam nosso território, contra o desembarque de eventuais naus invasoras. Claro esta 
que com o adento do míssil, do radar, do avião a jato, para não nos referimos aos submarinos 
atômicos ou às bombas de hidrogênio, a reminiscência fica apenas como um sonho de um passado 
distante de aventuras e piratarias, apesar destas continuarem, mas agora, por computadores, por 
rádios e por satélites.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Os terrenos da Marinha são por razões de segurança Nacional pertencentes à União. 
Não seria conveniente transferir os terrenos da Marinha para o rol dos Bens dos Municípios, 
contrariando tradição do nosso Direito Constitucional. 
 
   
   EMENDA:26092 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Ao projeto de Constituição, suprima-se o § 2o. do Art. 30. 
Justificativa 
A emenda relativa ao § 2º do Art. 30, que propõe in fine a inclusão da expressão “e do subsolo”, 
combina e integra os §§ 1º e 2º, permitindo a supressão do § 2º. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26093 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Dê-se ao § 1o. do art. 30 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
§ 1o. A lei disporá sobre a forma e condições  
de participação dos Estados, Distrito Federal,  
Territórios, Municípios e órgãos da administração  
direta da União, nos resultados da exploração  
econômica e do aproveitamento dos recursos  
naturais, renováveis ou não, da plataforma  
continental, do mar territorial e do subsolo. 
Justificativa 
A Lei nº 7453/85 assegurou aos Estados, Territórios, Municípios e à Marinha, indenização sobre óleo, 
xisto betuminoso e gás extraídos da plataforma continental. Sendo os recursos naturais da plataforma 
continental, Bens da união, é necessário prever-se tal dispositivo, dando-se respaldo constitucional à 
referida lei.  
Da mesma forma, é necessário dar respaldo constitucional a eventual lei que venha a assegurar aos 
Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios e órgãos da administração direita da União, 
participação justa nos resultados da exploração econômica e do aproveitamento dos recursos 
naturais, renováveis ou não, do mar territorial e do subsolo. Seria uma maneira de dar aos Estados, 
Territórios, Distrito Federal, Municípios e outros órgãos uma retribuição mais justa pelo seu 
envolvimento, seja quanto à produção, ao transporte, à comercialização e a proteção das riquezas 
extraídas do território nacional. 
A redação ora proposta, visa combinar e integrar os §§ 1º e 2º do Artigo em questão, permitindo a 
supressão do § 2º. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26343 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o item VII do artigo 30 do Substitutivo ao Projeto de Constituição e  
acrescente-se a seguir, no Capítulo IV, Título IV, referente aos Municípios, o seguinte:  
"Incluem-se entre os bens dos Municípios os terrenos de marinha dos seus territórios". 
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Justificativa 
Incluindo entre os bens dos Municípios os terrenos de marinha procuramos solucionar os graves 
problemas que surgem devido a sua ocupação irregular pela população dos Municípios.  
Parecer:   
   O que se pretende com a emenda não atende à decisão adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26389 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 3o. do art. 30, a expressão final "conforme dispuser lei  
complementar" pela seguinte "cuja utilização será disciplinada em lei complementar". 
Justificativa 
A lei complementar só poderá dispor a utilização da projetada faixa de fronteira pois a mesma já está 
estabelecido pelo texto constitucional. Assim, impõe-se a modificação ora sugerida.  
Parecer:   
   A modificação proposta com a emenda não merece acolhimento, porque o texto do Substitutivo 
abrange de modo mais amplo o que se pretende regular.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26524 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no item X do art. 30, a palavra "permanentemente" por "habitualmente". 
Justificativa: 
   Se os índios são nômades, parece-me que o termo habitualmente seja mais adequado para a 
norma constitucional que se pretende editar. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26529 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: parágrafo 3o, do artigo  
30, do capítulo II, do título IV, do Substitutivo  
do Sr. Relator da Comissão de Sistematização.  
Proponho a seguinte redação para o dispositivo emendado:  
"A lei disporá sobre a Faixa de Fronteira,  
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considerada indispensável à defesa do País, cuja  
largura, ao longo da linha divisória terrestre do  
território nacional, não será superior a cem quilômetros." 
Justificativa 
Não parece conveniente fixar no texto constitucional a dimensão da Faixa de Fronteira, se de cem ou 
cinquenta quilômetros, mesmo porque a necessidade de maior ou menor proteção dessa Faixa deve 
variar de acordo com as relações entre o Brasil e seus confrontantes. Proponho apenas seja fixado 
seu limite máximo de largura e, a exemplo do parágrafo 1º do art. 180, da Constituição de 1946, 
sugiro também que a regulamentação dessa Faixa dê-se por lei ordinária.  
Sob outro aspecto, justifica-se a redução da Faixa de Fronteira, por envolver terras devolutas, cuja 
utilização pelos particulares sujeita-se aos limites traçados pelo Direito Público, como aqueles 
impostos na Lei nº 2.597, de 12/09/55, cujo art. 9º determina que as transações de terras contidas em 
tal Faixa, tais como alienações, transferências por enfiteuse, anticrese, usufruto e transmissão de 
posse a estrangeiros, dependem de autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional. Há 
também limitação quanto ao total da área a ser objeto de concessão ao particular, além de restrição à 
instalação de indústrias.  
Por essas razões, sugiro a modificação do dispositivo.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista aprovação da emenda es34650-4 que propôs para a faixa 
interna de fronteira a dimensão de cento e cinquenta quilômetros de largura. 
 
   
   EMENDA:26532 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: parágrafo 2o., do  
artigo 30, do Capítulo II, do Título IV, do  
Substitutivo do Sr. Relator da Comissão de Sistematização.  
Proponho a seguinte redação para o parágrafo 2o., do artigo 30:  
"É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei,  
participação no resultado da exploração econômica  
e do aproveitamento dos recursos minerais do subsolo de seus territórios." 
Justificativa 
Da forma como se encontra atualmente redigido o dispositivo emendado, está-se conferindo à União, 
aos Estados e aos Municípios, poder para instituir tributos sobre “o resultado da exploração 
econômica e do aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não renováveis”, da plataforma 
continental e do mar territorial. São recursos naturais renováveis o ar, a água, o solo, a fauna e a 
flora. A exploração econômica do solo, da fauna e da flora, o que significa mais tributos sobre a 
agricultura, a indústria madeireira, a indústria alcooeira, a indústria de sucos naturais, a indústria de 
celulose, a indústria pesqueira, a indústria de cerâmica e, para se mostrar o absurdo da proposição, 
até sobre a tradicional atividade artesanal com o barro, além de muitas outras atividades produtivas 
que se baseiam na exploração econômica dos vastos recursos naturais renováveis do País, e que 
tantos milhões de empregos criam para nossa gente.  
Não parece razoável tributar ainda mais essas empresas, que já com tanta dificuldade sobrevivem 
aos impostos atuais, e ainda vão enfrentar o acréscimo das alíquotas desses impostos, como já 
anuncia o atual Governo, e como se não bastasse, sob o forte ímpeto arrecadador da futura 
Constituição, deverão ainda deparar-se com os novos impostos de vendas a varejo e imposto 
adicional de renda.  
Tal dispositivo não encontra paralelo na história constitucional brasileira, devendo ser repelido à 
classe produtora do País, que já paga altos impostos e não pode vir a ser punida pela obstinação que 
tem em produzir riquezas para a nação.  
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26664 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Renumere-se os artigos 30, 31, 32, 33 e 34 do  
anteprojeto para artigos 23, 24, 25, 26 e 27 e dê-  
se nova redação à letra "a" do inciso XXII, do  
artigo 24, ao artigo 27, caput, e ao seu § 2o.  
"Art. 23 - mantido  
Art. 24 - mantido  
............................................  
XXII - ......................................  
a) - toda atividade nuclear em território nacional dependerá de aprovação do Congresso Nacional.  
............................................  
Art. 25 - mantido  
Art. 26 - mantido  
Art. 27 - Compete à União, aos Estados e ao  
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:  
............................................  
§ 2o. - Inexistindo lei federal sobre matéria de competência concorrente, os Estados e o  
Distrito Federal exercerão a competência legislativa suplementar para atender às peculiaridades. 
Justificativa 

1- Ninguém pode assegurar o uso pacífico da atividade nuclear uma vez que este será, sempre, 
determinado por razões políticas. Por outro lado, no mundo contemporâneo nenhum país, 
tendo condições, pode abrir mão de desenvolver esta tecnologia sob pena de por em risco 
sua própria segurança e independência. Que o Congresso Nacional, expressão política da 
Nação, manifeste-se a respeito.  

2- No artigo 27, caput, e no § 2º apenas incluímos o Distrito Federal uma vez que admitida a sua 
autonomia deve ele ser equiparado aos Estados.  

3- A remuneração dos artigos decorre de emendas anteriores.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:26824 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: item VII, do art. 30  
Suprimir o item VII, do art. 30 
Justificativa 
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Os terrenos da Marinha não atendem mais aos antigos fins de segurança nacional, de sorte que não 
se justifica sai manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26914 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao item III ao art. 30 do substitutivo  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 30 ....................................  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas  
limítrofes com outros países, as praias marítimas,  
as ilhas marítimas, excluídas as ocupadas pelos  
Estados ou Municípios, e as ilhas oceânicas. 
Justificativa 
Como está no texto do substitutivo, também as ilhas oceânicas estariam excluídas dos bens da 
União, desde que ocupadas pelos Estados ou pelos Municípios. Tal hipótese, porém, não existe no 
Brasil, já que, pelas pesquisas feitas, nenhuma ilha oceânica é ocupada por Estado ou Município. 
Ademais, mesmo que houvesse essa ocupação não seria de boa política das a propriedade dessas 
ilhas aos Estados ou Municípios, já que, no caso, poderá envolver problemas de relações 
internacionais.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27102 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 30, § 2o. Emenda Aditiva  
Acrescente-se, in fine, ao § 2o. do Art. 30, o seguinte:  
"... e na respectiva plataforma continental". 
Justificativa 
O pagamento aos Estados e aos Municípios dos royalties sobre a exploração de petróleo na 
plataforma continental, já consagrado e em plena execução, precisa ter respaldo em preceito 
constitucional.  
Daí o acréscimo proposto ao parágrafo que já trata da participação de Estados e Municípios na 
exploração de recursos minerais em seu território.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27169 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o., do art. 30:  
"Art. 30 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei,  
participação no resultado da exploração econômica  
e do aproveitamento dos recursos minerais do subsolo de seus territórios". 
Justificativa 
Da forma como se encontra atualmente redigido o dispositivo emendado, está-se conferindo à União, 
aos Estados e aos Municípios, poder para instituir tributos sobre “o resultado da exploração 
econômica e do aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não renováveis”, da plataforma 
continental e do mar territorial. São recursos naturais renováveis o ar, a água, o solo, a fauna e a 
flora. A exploração econômica do solo, da fauna e da flora, o que significa mais tributos sobre a 
agricultura, a indústria madeireira, a indústria alcooeira, a indústria de sucos naturais, a indústria de 
celulose, a indústria pesqueira, a indústria de cerâmica e, para se mostrar o absurdo da proposição, 
até sobre a tradicional atividade artesanal com o barro, além de muitas outras atividades produtivas 
que se baseiam na exploração econômica dos vastos recursos naturais renováveis do País, e que 
tantos milhões de empregos criam para nossa gente.  
Não parece razoável tributar ainda mais essas empresas, que já com tanta dificuldade sobrevivem 
aos impostos atuais, e ainda vão enfrentar o acréscimo das alíquotas desses impostos, como já 
anuncia o atual Governo, e como se não bastasse, sob o forte ímpeto arrecadador da futura 
Constituição, deverão ainda deparar-se com os novos impostos de vendas a varejo e imposto 
adicional de renda.  
Tal dispositivo não encontra paralelo na história constitucional brasileira, devendo ser repelido à 
classe produtora do País, que já paga altos impostos e não pode vir a ser punida pela obstinação que 
tem em produzir riquezas para a nação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura colide com a orientação adotada pelo Substitutivo 
do Relator, quanto à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:27869 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso II, Art. 30,  
Capítulo II, Título IV.  
Dê-se a seguinte redação ao Inciso II do art. 30:  
Art. 30. Incluem-se entre os bens da União:  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos de seu domínio, ou que constituam  
limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro; 
Justificativa 
Pela atual redação somente as correntes de águas que banhem de um Estado, estão incluídas entre 
os bens da União, o que por processo de exclusão, significa que os rios internos passaram a construir 
patrimônio de cada um dos Estados onde se situam (por estarem situados, geograficamente, dentro 
do território do Estado).  
Todavia, para respeitar-se o princípio básico do regime federativo, dando a necessária autonomia e 
independência a cada estado membro, nos assuntos de sai exclusiva competência e particular 
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interesse, impõe-se atribuir aos mesmos, o aproveitamento dos seus potenciais de energia hidráulica 
não só internos, mas, também, limítrofes (rios interestaduais limítrofes, dividindo os territórios de dois 
ou mais Estados) e das correntes de águas que se estendam aos territórios de dois ou mais Estados) 
seguindo-se sábia e velha diretriz inserta no Código Civil Brasileiro, que dispõe que os rios situados 
entre propriedades lindeiras são de propriedade comum entre seus respectivos titulares de domínio, 
os quais dividem seu aproveitamento através de uma linha longitudinal e imaginarias que perpassa o 
leito do rio ao meio. 
Com isso, abranger-se-ão todas as situações fáticas existentes, em termos de bacias hídricas de 
interesse dos Estados (rios internos, interestaduais limítrofes e interestaduais que cruzam vários 
Estados), deixando à União, as correntes de águas em terrenos de seu domínio, ou que sejam 
limítrofes com outros países ou que se estendam a território estrangeiro (rios federais e 
internacionais).  
Na linha de priorização e obediência fiel ao regime federativo (autonomia e independência aos 
Estados, nos assuntos de sua exclusiva competência e particular interesse) haverá a consequente 
descentralização de atribuições, atualmente acometidas à União, em favor dos Estados, naquilo que 
permite com seus interesses específicos, outorgando-lhes o direito de auto-gestão, no tocante ao 
aproveitamento de seus recursos hídricos, de forma harmônica com suas peculiaridades e/ou 
conveniências locais.  
Por isso, o inciso II suprime, do rol de bens da união, os rios que banhem mais de um Estados, para 
deixar a eles (Estados) o direito de formalizarem e compatibilizarem seus respectivos interesses, 
conveniando-se para dividirem entre si, o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, 
consubstanciando em rios que sirvam de fronteiras entre eles, ou que transponham seus territórios, 
através de suas respectivas empresas concessionárias de energia elétrica.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27870 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso VIII, Art. 30,  
Capítulo II, Título IV.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII, do art. 30:  
Art. 30. Incluem-se entre os bens da União:  
VIII - os recursos minerais do subsolo, bem  
como os potenciais de energia hidráulica referenciados no inciso II supra: 
Justificativa 
As anteriores Constituições Brasileiras sempre reservaram a titularidade dominial dos recursos 
hídricos nacionais, para a União, a qual, por via de consequência, implicava na detenção do 
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e na competência exclusiva para a exploração 
dos serviços e instalações de energia elétrica, diretamente, ou por meio de concessão ou permissão.  
Se assim o foi no plano legislativo constitucional, na prática o resultado foi diverso, pois os Estados 
passaram a constituir suas concessionárias de energia elétrica, sob forma de sociedades de 
economia mista, cujo controle acionário foi acometido aos respectivos Governos Estaduais, algumas 
empenhadas na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica (nos Estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul) e as demais, localizadas em outros Estados, como 
concessionarias estaduais de distribuição, adquirindo a energia elétrica das empresas federais 
(produção e transmissão feitas pelas subsidiárias da ELETROBRAS) que distribuem aos seus 
usuários.  
De todo evidente que, ao se prestigiar e preservar o regime federativo, impõe-se compatibilizar o 
inciso VIII com esta situação imperante no setor, limitando o aproveitamento dos potenciais de 
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energia hidráulica, pela União, somente aos que se situam em terrenos de seu domínio, ou que 
constituam limites com outros países, ou venham a estender-se a territórios estrangeiro (rios federais 
e rios internacionais).  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27896 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 30, inciso II.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do  
artigo 30, do Substitutivo do Relator, ao Projeto  
de Constituição, dele excluindo-se as expressões  
"em terrenos de seu domínio" e "ou que banhem mais de um Estado":  
"Art. 30 - Incluem-se entre os bens da União:  
I - ................................ 
II - os lagos, rios e quaisquer correntes de  
água, neles compreendidos os que constituam  
limites com outros países, se estendam a  
território estrangeiro ou dele provenham;" 
Justificativa 
Os potenciais de energia hidráulica se contem nas bacias hidrográficas.  
O Substituto os inclui, com exclusividade, como não poderá deixar de ser, entre os bens da União 
(artigo 30, inciso VIII). 
Deveria esta inclusão, da imprescindibilidade de que a política energética do País, compondo 
necessariamente um todo integrado e coerente, permaneça também exclusivamente com o Poder 
Público Federal.  
O assunto se reveste de evidente interesse nacional.  
Assim, devem, em consequência, também estar incluídos entre os bens da União, sem possibilidade 
de dúbias interpretações, todos os recursos hídricos existentes no território nacional, mormente os 
fluentes.  
Para demonstrar o que poderá ocorrer caso isto não fique deste modo disciplinado, como 
mandamento constitucional, basta imaginarmos uma decisão, ao nível estadual, de desviar curso de 
determinado rio, ou diminuir-lhe o volume de água, para determinada finalidade, em prejuízo da 
capacidade total do complexo hídrico que ele compõe. Isto jamais poderia ser feito sem consulta 
prévia e permissão, do responsável pela política energética do País, a União, sob pena de 
estabelecer-se o caos em relação a política energética.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27915 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do item XI, do Art. 30 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
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Art. 30 - ................................  
XI - ......................................  
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial; na forma prevista em lei. 
Justificativa 
Ao propomos a redação acima, excluindo do atual Projeto, a palavra “continental”, de forma a 
compatibilizar com o item VI, do Artigo 30.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28298 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 30  
Ao Parágrafo 2o. do Art. 30, do Substitutivo  
da Comissão de Sistematização, dê-se esta redação:  
"Art. 30 - ............................. 
§ 2o. - É assegurada, aos Estados e  
Municípios, cujos territórios sejam afetados pelo  
impacto de projetos de aproveitamento hídrico, e  
aqueles que sediarem usinas nucleares,  
participação privilegiada no sistema de partilha  
dos recursos provenientes de taxas e tributos  
incidentes sobre a produção, distribuição e uso dessa energia". 
Justificativa 
É princípio pacífico de Direito que a toda lesão corresponda justa reparação, por parte de quem a 
motivar. 
Em vários pontos do País vem sido instaladas usinas hidroelétricas de grande impacto ambiental, 
sem que as regiões afetadas recebam qualquer contrapartida pelas perdas sofridas.  
Itaipu é um dos exemplos mais eloquentes. Não apenas o Estado perdeu imensas áreas de terras 
fechadas para a agricultura, como também os municípios envolvidos tiveram significativa redução de 
seus territórios. Foi acentuada a queda das receitas públicas e da produção agropecuária, a par de 
crucial problema social com o desalojamento de milhares de famílias de agricultores. 
Também as usinas nucleares provocam lesões ambientais especialmente de ordem psicológica, com 
nítidos reflexos na desvalorização imobiliária.  
Ressalte-se que, via de regra, as populações das áreas em que estão localizados os grandes 
projetos energéticos não são favorecidas, visto que a energia é conduzida para grandes centros 
urbanos distantes das fontes geradoras.  
A indenização que propomos já está consagrada em nossa legislação nos casos de exploração 
petrolífera, com a denominação não muito apropriada de “royalties”.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29073 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do item VIII do art. 30 pela seguinte:  
"Art. ........ - os recursos minerais do  
subsolo e os potenciais de energia elétrica, em  
condomínio com os Estados e Municípios em que se situam"" 
Justificativa 
O domínio exclusivo da União consagrado no regime ainda vigente provou ser perverso. As 
reclamações legítimas dos Estados cujos solos têm sido devastados pelas minerações e inundações 
sem compensação adequada são sobejamente conhecidas e reconhecidamente procedentes. À 
União se reserva o direito de legislar sobre a matéria, mas o reconhecimento do condomínio dará aos 
Estados e Municípios, por via da legislação ordinária, condições de proteger os seus legítimos 
interesses.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29080 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao § 1o. do art. 30 a expressão "e terras indígenas" 
Justificativa 
O parágrafo pretende resguardar para as instituições públicas a exploração dos recursos localizados 
em áreas de seu domínio. Tal como a plataforma marítima as terras da posse imemorial dos índios 
(itens V e X do art. 30) devem ser poupadas da intervenção das empresas privadas, preservando-se 
a paz interna e o interesse público na exploração do subsolo.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29325 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do item VIII do art. 30 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 30 - ................................... 
I (...) VII  
VIII - os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica existentes em seu domínio;  
IX (...) XI 
Justificativa 
A emenda proposta visa dar maior precisão ao texto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29326 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do item X do art. 30 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 30 - .......................... 
I (...) 
IX - ............................ 
X - as terras demarcadas como reservas indígenas;  
XI – ............................ 
Justificativa: 
A modificação proposta visa conferir maior prescrição ao texto. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30114 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 inciso I do Art. 30 do Substitutivo a seguinte redação:  
I - As terras devolutas indispensáveis à  
defesa das fronteiras, às fortificações militares,  
bem assim às vias de comunicação e a proteção ambiental. 
Justificativa 
Emenda de redação, já que o que se pretende regular aqui são terras, genericamente, e não apenas 
porções das mesmas.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30149 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 30 do Projeto de Constituição:  
"Art. 30 - Inclua-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas  
indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, as vias de  
comunicação e as áreas de preservação ambiental;  
II - o espaço aéreo;  
III - a plataforma continental;  
IV - o mar territorial e patrimonial, as  
praias, os lagos e quaisquer correntes de água em  
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terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituam limite com outros países ou se  
estendam a territórios estrangeiro ou dele provenham;  
V - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  
VI - as ilhas oceânicas e marítimas e as  
ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes  
com outros países, respeitados os direitos e os  
títulos aquisitivos registrados nos Registros de Imóveis;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os espeológicos;  
IX - as terras originariamente e  
tradicionalmente ocupadas pelos índios;  
X - os bens que atualmente lhe pertencem ou  
que vierem a ser transferidos à União.  
§ 1o. - É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma  
prevista em lei complementar.  
§ 2o. - É assegurado aos Municípios e ao  
Distrito Federal, nos termos da lei complementar,  
perceber cinquenta por cento dos foros e taxas de  
ocupação arrecadados pela União, dos terrenos  
aforados ou inscritos como ocupados, localizados  
nos seus territórios, obrigados como contrapartida  
a exercerem a fiscalização quanto à utilização destes terrenos.  
§ 3o. - O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas.  
§ 4o. - A faixa interna de até com  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme  
dispuser a lei complementar.  
§ 5o. - A União promoverá, prioritariamente,  
o aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País.  
Art. 31 - Incluem-se entre os bens de domínio  
dos Estados, os lagos em terrenos de seu domínio,  
os rios que neles têm nascentes e foz e as ilhas  
fluviais e lacustres situadas nos mesmos, bem como  
as terras devolutas não compreendidas no domínio da União." 
Justificativa 
Os bens imóveis da União enunciados no art. 1º do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e 
no art. 4º da Constituição vigente integram, em sua maioria, bens pertencentes ao governo desde o 
descumprimento. Cumprem objetivo de preservação como os terrenos de marinha, que impediram a 
privatização das praias no Brasil, permitindo o uso público sem discriminação, além das funções de 
natureza social e econômica, bem como de segurança do território nacional. Ressalte-se, ainda, a 
importância primordial de se disciplinar o uso, a ocupação das terras públicas, evitando-se a invasão 
motivada por especulação imobiliária.  
Os conceitos legais contemplados na vasta e esparsa legislação ordinária necessitam urgente 
consolidação.  
O texto acima busca sintetizar todos esses objetivos, impossíveis de serem aqui descritos, de forma 
ampla, dada a extensão da matéria.  
Parecer:   
   A matéria de que cogita a Emenda está disciplinada no artigo 30 do Substitutivo, cuja redação 
achamos preferível.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30206 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dê-se ao item X do artigo 30 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 30 - ........................................ 
X - as terras de posse imemorial onde se  
acham permanentemente localizados os índios e as  
ocupadas pelas comunidades negras remanescentes dos quilombos;" 
Justificativa: 
   Atendendo a reivindicação das comunidades negras do Brasil, o artigo 38 das Disposições 
Transitórias do Substitutivo declara a propriedade das terras por elas ocupadas. A exemplo do que foi 
providenciado em relação às terras dos índios, incluímos as dos negros entre os bens da União. 
Como não se adquire imóveis do Poder Público por usucapião, será mais prático considerar os 
possuídos pelos negros como bens da União, para que esta possa expedir títulos de transferência do 
domínio aos possuidores legítimos. 
   A referência à expedição da titularidade, no artigo 38 das Disposições Transitórias, complica a 
solução adotada no Substitutivo, se mantida a redação do citado artigo. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A redação adotada no Relativo foi objeto de apreciação e consenso entre os Srs. membros da 
Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:30207 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Inclua-se como item XII do artigo 30 do Substitutivo do Relator o seguinte:  
"Art. 30 - ................................. 
XII - as áreas que devam ser preservadas como recursos vegetais;" 
Justificativa 
A preservação do meio ambiente constitui-se em um dos problemas maiores da humanidade, que 
precisa lutar pelo “desenvolvimento sustentado”.  
Torna-se, pois, imprescindível a defesa das nossas reservas vegetais, assim como a rápida 
demarcação de todas elas, ainda que a união precise indenizar as pertencentes a particulares.  
Em outra emenda regulamos tal indenização.  
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Existem áreas na mão de particulares que devem vir a passar ao patrimônio da União por serem 
indispensáveis a preservação ambiental. O inciso I, do art. 30 inclui tão somente as terras devolutas. 
   
   EMENDA:30334 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Item x Do Artigo 30 Do Substitutivo Do Relator  
O item X do Artigo 30 Passa a ter a seguinte redação:  
"X - as terras de posse imemorial que, efetiva e permanentemente, estejam ocupadas e habitadas por 
grupos de índios." 
Justificativa: 
   É imperioso identifica-se de maneira precisa de que trata a área efetivamente ocupada e habitada 
em caráter permanente por grupo de índios. Isto garantirá o mando constitucional no que diz respeito 
ao BENEFÍCIO SOCIAL DA TERRA. 
   Esta emenda constitui valiosa contribuição do Dr. Jurandir Fonseca. 
Parecer:   
   A nova redação oferecida, com a Emenda, ao item X do Art. 30, está parcialmente, acolhida pelo 
Relator.  
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30487 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Disposto Emendado: item VII, do art. 30.  
Suprimir o item VII, do art. 30. 
Justificativa 
Os terrenos de marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas aos Municípios em que estão situados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30839 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator  
Título IV - Da Organização do Estado -  
Capítulo II  
Substitua-se o no. XI do Artigo 30 pelo seguinte:  
Art. 30, XI - A propriedade dos bens de uso  
comum do povo pertence às pessoas jurídicas de  
direito público interno, sendo definida na forma  
da lei que regulará os bens de domínio da União. 
Justificativa 
A emenda procura renovar norma do anteprojeto proposto pelo deputado Virgildásio de Senna, que 
disciplina matéria de fundamental importância, que a Constituição não poderia omitir.  
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31119 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se o § 2o. do artigo 30 do substitutivo dê-se nova redação ao § 2o., do  
artigo 231, como se segue:  
Art. 231 - ......................... 
§ 2o. - Ao proprietário fundiário é assegurada a participação nos resultados da lavra,  
igual ao dízimo do imposto cobrado na saída da substância mineral da mina. 
Justificativa 
Sugere-se a substituição da expressão “proprietário solo” por “proprietário fundiário”, que designa 
melhor a propriedade do solo, separada da dos recursos minerais. Reafirma-se, assim, o princípio de 
que a propriedade mineral, pertence à União, abrangente não só os recursos do subsolo mas 
também aqueles que afloram às camadas da superfície. Procura-se, igualmente, limitar a participação 
do proprietário fundiário nos resultados da lavra ao dizimo do imposto incidente na saída da 
substancia mineral da mina, princípio esse já consagrado na Constituição em vigor e pacificamente 
aceito pelo setor mineral.  
O atual substitutivo decuplica, no mínimo, a participação que atualmente atende aos interesses do 
desperdício, por fim, o Estado e o Município já são beneficiários com a arrecadação de imposto 
incidente sobre o ciclo econômico do minério, representado a participação de que trata o § 2º do art. 
30 do substitutivo autentico BIS IN IDEM, além de significar mais um encargo adicional a recair sobre 
o preço desse bem primário de ferro, cujo preço é regulado pela concorrência internacional, e 
aumentará o preço no mercado interno, dos produtos industrializados que se valem dos minerais 
como matéria prima. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31277 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Item VII, do Art. 30  
Suprimir o item VII, do art. 30 
Justificativa 
Os terrenos de marinha não atendem mais aos seus antigos fins de segurança nacional, de sorte que 
não se justifica sua manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação desordenada tem 
criado problemas ao Municípios em que estão situados. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31654 PREJUDICADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá-se ao § 3o. do Artigo 30 do Substitutivo, a seguinte redação.  
§ 3o. - A faixa inteira de até cento e  
cinquenta quilômetros de largura, ao longo das  
fronteiras, designada como "faixa de fronteira", é  
considerada fundamental para a defesa do  
território nacional, e sua ocupação e utilização  
serão regulamentados em lei complementar. 
Justificativa 
A utilização, no substitutivo, do termo “indispensável”, reabre ancestral discussão sobre o domínio 
que traria, ou não, a União sobre toda a “faixa de fronteira”. 
As Constituições Federais de 46 e 67 e a Emenda n° 1/69, omitiram disposições a respeito. As de 34 
e 37 estimulavam, como ora se propõe, controle federal sobre ela, sem confisco de domínio. O 
domínio da União, então restrito ao que dispõe o inciso I do art. 30. 
A mais seria, ou domínio privado, ou terras devolutas dos Estados. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista aprovação da emenda es34650-4 que propôs para a faixa 
interna de fronteira a dimensão de cento e cinquenta quilômetros de largura. 
 
   
   EMENDA:31813 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 30 do Substitutivo e dê-se nova redação ao § 2o., do art. 231, como  
se segue:  
"Art. 231 - ............................ 
§ 2o. - Ao proprietário fundiário é assegurada a participação nos resultados da lavra,  
igual ao dízimo do imposto cobrado na saída da substância mineral da mina". 
Justificativa 
Sugere-se a substituição da expressão “proprietário solo” por “proprietário fundiário”, que designa 
melhor a propriedade do solo, separada da dos recursos minerais. Reafirma-se, assim, o princípio de 
que a propriedade mineral, pertence à União, abrangente não só os recursos do subsolo mas 
também aqueles que afloram às camadas da superfície. Procura-se, igualmente, limitar a participação 
do proprietário fundiário nos resultados da lavra ao dizimo do imposto incidente na saída da 
substancia mineral da mina, princípio esse já consagrado na Constituição em vigor e pacificamente 
aceito pelo setor mineral.  
O atual substitutivo decuplica, no mínimo, a participação que atualmente atende aos interesses do 
desperdício, por fim, o Estado e o Município já são beneficiários com a arrecadação de imposto 
incidente sobre o ciclo econômico do minério, representado a participação de que trata o § 2º do art. 
30 do substitutivo autentico BIS IN IDEM, além de significar mais um encargo adicional a recair sobre 
o preço desse bem primário de ferro, cujo preço é regulado pela concorrência internacional, e 
aumentará o preço no mercado interno, dos produtos industrializados que se valem dos minerais 
como matéria prima. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, §§ 1o. assegura aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a justa participação aos mesmos no resultado da exploração econômica 
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dos seus respectivos potenciais. De outra parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral, que 
posteriormente será disciplinado em legislação ordinária. 
   
   EMENDA:31818 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se a redação do § 2o., do inciso II,  
do art. 30, conforme segue:  
§ 2o. É assegurada aos Estados, Distrito  
Federal e aos Municípios nos termos da Lei,  
participação de resultados da exploração econômica  
e aproveitamento de todos os recursos naturais,  
renováveis ou não renováveis, dos recursos  
minerais e dos potenciais de energia hidráulica. 
Justificativa 
A emenda visa a que Estados, Distrito Federal e Municípios façam jus aos “royalties” tanto do 
petróleo, como do álcool, energia elétrica, minérios produzidos e explorados em seus territórios.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31891 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTIVO EMENDO: ART.30 - X  
"Dê-se ao inciso X do art. 30 do substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 30  
X- As terras ocupadas pelos índios;" 
Justificativa: 
A presente emenda visa restabelecer os termos do texto aprovado na subcomissão  dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, e na Comissão da Ordem Social. 
   Não só por este aspecto, como tributo às discussões havidas nestas instâncias do Poder 
Constituinte, mas a expressão “terras ocupadas” é mais própria e justa, do que restringi-las às “de 
posse imemorial onde se acham permanentemente localizados os índios.” 
   Além da localização e imoralidade constituem PARTE da investigação científica que define o que é 
terra ocupada, há que se ressaltar a consequência restritiva da formulação do substitutivo, maior do 
que a fixada nos textos constitucionais de 1934, 37 e 46. 
   O que deve ser garantido é que os índios detêm a posse permanente e o usufruto exclusivo sobre 
as riquezas naturais existentes nas terras por eles ocupadas, como de resto já está assegurado no 
art. 198 e §§ do diploma constitucional em vigor. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
  
   EMENDA:31930 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos 30 e 36 do Projeto de Constituição:  
"Art. 30 Incluem-se entre os bens da União:  
I - a porção de terras devolutas  
indispensável à defesa das fronteiras, às  
fortificações e construções militares, as vias de  
comunicação e as áreas de preservação ambiental;  
II - o espaço aéreo;  
III - a plataforma continental;  
IV - o mar territorial e patrimonial, as  
praias os lagos e quaisquer correntes de água em  
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um  
Estado, constituem limites com outros países ou se  
estendam a território estrangeiro ou dela provenham;  
V - os terrenos de marinha e seus acrescidos;  
VI - as ilhas oceânicas e marítimas e as  
ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes  
com outros países, respeitados os direitos e os  
títulos aquisitivos registrados nos Registrados nos Registros de Imóveis;  
VII - os recursos minerais do subsolo;  
VIII - as cavidades naturais subterrâneos,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os espeológicos;  
IX - as terras originariamente e tradicionalmente ocupadas pelos índios;  
X - os bens que atualmente lhe pertencem ou que virem a ser transferidos à União.  
§ 1o. É assegurada aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial e patrimonial, na forma prevista em lei complementar.  
§ 2o. É assegurado aos Municípios e ao  
Distrito Federal, nos termos da lei complementar,  
perceber cinquenta por cento dos foros e taxas de  
ocupação arrecadados pela União, dos terrenos  
aforados ou inscritos como ocupados, localizados  
nos seus territórios, obrigados como contra-  
partida a exercerem a fiscalização quanto à utilização destes terrenos.  
§ 3o. O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas.  
§ 4o. - A faixa interna de até cem  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme  
dispuser a lei complementar.  
§ 5o. A União promoverá, prioritariamente, o  
aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
localizados em regiões menos desenvolvidas do País.  
Art. 36 Incluem-se entre os bens de domínio  
dos Estados, os lagos em terrenos de seu domínio,  
os rios que neles têm nascentes e foz e as ilhas  
fluviais e lacustres situadas nos mesmos, bem como  
as terras devolutas não compreendidas no domínio da União". 
Justificativa 
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Os bens imóveis da União enunciados no art. 1º do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e 
no art. 4º da Constituição vigente integram, em sua maioria, bens pertencentes ao governo desde o 
descumprimento. Cumprem objetivo de preservação como os terrenos de marinha, que impediram a 
privatização das praias no Brasil, permitindo o uso público sem discriminação, além das funções de 
natureza social e econômica, bem como de segurança do território nacional. Ressalte-se, ainda, a 
importância primordial de se disciplinar o uso, a ocupação das terras públicas, evitando-se a invasão 
motivada por especulação imobiliária.  
Os conceitos legais contemplados na vasta e esparsa legislação ordinária necessitam urgente 
consolidação.  
O texto acima busca sintetizar todos esses objetivos, impossíveis de serem aqui descritos, de forma 
ampla, dada a extensão da matéria.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32033 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se como inciso XII do artigo 30, entre os bens da União, o seguinte dispositivo:  
XII - A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal Mato-grossense. 
Justificativa 
A preservação das florestas brasileiras e do Pantanal é uma questão vital para o futuro do País. 
Desde a colonização assistimos a sistemática destruição das florestas brasileiras, hoje reduzidas à 
Amazônia Legal e a pequenos trechos da chamada mata atlântica.  
O Código Florestal tem se revelado insuficiente para resguardar o que resta de florestas no País. 
Urge coloca-los sob o domínio da União sob o domínio da União como formula de impedir sua 
iminente destruição.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32040 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
  EMENDA SUPRESSIVA.  
-DISPOSITIVO EMENDADO: ART 3o., § 2o.  
Suprima-se o § 2o. do art. 30.  
"Fica suprimido o § 2o. do art. 30". 
Justificativa 
Os Estados e os Municípios já são beneficiários com a arrecadação de imposto incidente sobre o 
ciclo econômico do minério, representando a participação de que trata o § 2º do art. 30, ora proposta 
para ser suprimida, sendo no caso, um autêntico bis in idem.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:32085 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Substitutivo ao Relator  
Eliminação do parágrafo 2o., do artigo 30. 
Justificativa 
Da forma como está redigido o dispositivo cuja revogação se recomenda, praticamente tudo poderá 
ser projeto de indenização ou tributação sobre as empresas públicas ou privadas, até mesmo o ar 
que respiramos.  
Os direitos dos Estados, Distrito Federal e Municípios poderiam mais adequadamente ser 
estabelecidos na legislação ordinária prevista no parágrafo primeiro desse mesmo artigo. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32414 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda  
Dá nova redação ao inciso X do art. 30, que passará a ter a seguinte redação:  
X - As terras habitadas pelos índios. 
Justificativa: 
A redação oferecida atende melhor os objetivos de proteção aos silvícolas, de vez que a pode ser 
perdida por esbulho praticado por terceiros. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32818 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA  
Os itens II, III e VII do art. 30. passam a ter a redação que segue:  
"Art. 30  
II - os lagos, rios e quaisquer correntes de  
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem  
mais de um Estado, constituam limites com outros  
países ou se estendam a território estrangeiro ou  
dele provenham, os terrenos marginais e as praias fluviais;  
III - as ilhas fluviais e lacustres na zonas  
limítrofes com outros países e onde se faça sentir  
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a influência das marés; as praias marítimas; as  
ilhas oceânicas e nas ilhas marítimas os terrenos  
que na data desta Constituição permaneçam no domínio federal;  
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos que remanesçam na propriedade da União". 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32821 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso IV do art. 30 e renumeram-se os demais. 
Justificativa 
O espaço aéreo diz mais respeito ao direito internacional. A soberania nele exercida pelos Estados é 
reconhecida em tratados e convenções internacionais. 
Com relação a ele, o que cumpre é dispor quem legisla acerca da sua utilização, e isto já vem de 
forma inequívoca como competência da União. O transformar o espaço aéreo em objeto de um 
domínio é algo desnecessário e até mesmo ilógico na medida em que não atenta para as 
peculiaridades próprias deste bem.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33022 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 30-X  
Dê-se ao inciso "X" do art. 30 do substantivo, a seguinte redação:  
Art. 30 - ........................ 
X - As terras ocupadas pelos índios; 
Justificativa: 
   A presente emenda visa restabelecer os termos do texto aprovado na Subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, e na Comissão da Ordem Social. 
   Não só por este aspecto, como tributo às discussões havidas nestes instâncias do poder 
Constituinte, mas a expressão “terras ocupadas” é mais própria e justa, do que restringi-las às “de 
posse imemorial onde se achem permanentemente localizados os índios.” 
   Além da localização e imemorialidade constituírem PARTE da investigação científica que define o 
que é terra ocupada, há que se ressaltar a consequência restritiva da formulação do substitutivo, 
maior do que a fixada nos textos constitucionais de 1934, 37 e 46. 
   O que deve ser garantido é que os índios detêm a posse permanente e o usufruto exclusivo sobre 
as riquezas naturais existentes nas terras por eles ocupadas, como de resto já está assegurado no 
art. 198 e §§ do diploma constitucional em vigor. 
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Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33123 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emedado: Parágrafo 1o., do Artigo  
30, do Capítulo II, do Título IV, do Substitutivo  
do Sr. Relator da Comissão de sistematização.  
Proponho a seguinte redação para o Parágrafo  
2o., do Artigo 30:  
"Alei disporá sobre a forma e condições de  
participação, por instituições de direito público  
federais, estaduais e municipais, nos resultados  
da exploração econômica e do aproveitamento dos  
recursos naturais não renováveis, da plataforma continental e do mar territorial." 
Justificativa 
Da forma como se encontra atualmente redigido o dispositivo emendado, está-se conferindo à União, 
aos Estados e aos Municípios, poder para instituir tributos sobre “o resultado da exploração 
econômica e do aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não renováveis”, da plataforma 
continental e do mar territorial. São recursos naturais renováveis o ar, a água, o solo, a fauna e a 
flora. A exploração econômica do solo, da fauna e da flora, o que significa mais tributos sobre a 
agricultura, a indústria madeireira, a indústria alcooeira, a indústria de sucos naturais, a indústria de 
celulose, a indústria pesqueira, a indústria de cerâmica e, para se mostrar o absurdo da proposição, 
até sobre a tradicional atividade artesanal com o barro, além de muitas outras atividades produtivas 
que se baseiam na exploração econômica dos vastos recursos naturais renováveis do País, e que 
tantos milhões de empregos criam para nossa gente.  
Não parece razoável tributar ainda mais essas empresas, que já com tanta dificuldade sobrevivem 
aos impostos atuais, e ainda vão enfrentar o acréscimo das alíquotas desses impostos, como já 
anuncia o atual Governo, e como se não bastasse, sob o forte ímpeto arrecadador da futura 
Constituição, deverão ainda deparar-se com os novos impostos de vendas a varejo e imposto 
adicional de renda.  
Tal dispositivo não encontra paralelo na história constitucional brasileira, devendo ser repelido à 
classe produtora do País, que já paga altos impostos e não pode vir a ser punida pela obstinação que 
tem em produzir riquezas para a nação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, §§ 1o. assegura aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a justa participação aos mesmos no resultado da exploração econômica 
dos seus respectivos potenciais. De outra parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral, que 
posteriormente será disciplinado em legislação ordinária. 
   
   EMENDA:33640 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator  
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Título IV - da Organização do Estado -  
Capítulo II - da União  
Substitua-se o § 2o. do Art. 30 pelo seguinte:  
§ 2o. - É assegurado aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, nos termos da lei,  
participarão no resultado da exploração econômica  
dos recursos minerais em seu território. 
Justificativa 
O texto como está redigido – “participação no resultado da exploração econômica e do 
aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos 
recursos minerais”, faria o Poder Público sócio de toda atividade industrial ou agrícola no seu 
território.  
Este por equívoco é o texto a exigir correção. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, §§ 1o. assegura aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a justa participação aos mesmos no resultado da exploração econômica 
dos seus respectivos potenciais. De outra parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral, que 
posteriormente será disciplinado em legislação ordinária. 
   
   EMENDA:33751 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 30 - § 3o.  
Art. 30 - ........................ 
§ 3o. A faixa interna de até oitenta  
quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como Faixa de Fronteira, conforme  
dispuser lei complementar. 
Justificativa 
Não há razão para a ocupação pela Faixa de tão larga de fronteira de 150 KM Insto intervém sempre 
de maneira prejudicial nas terras dos Estados. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista aprovação de emenda relativa ao assunto, conforme parecer 
de n. es34650-4. 
 
   
   EMENDA:33819 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 30, item III  
Suprima-se, do item III do art. 30, a  
ressalva "excluídas as já ocupadas pelos Estados e Municípios". 
Justificativa 
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De acordo com a atual Constituição, esses bens pertencem, de pleno direito, à União. Assim, sua 
preocupação representa desrespeito à Lei Maior, que não merece ser legitimada, sob pena de afronta 
aos Estados e Municípios que deixaram de revelar condenável “esperteza”.  
Parecer:   
   O que se propõe com a emenda conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33820 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do art. 30  
Suprima-se o § 1o. do art. 30 do Substitutivo. 
Justificativa 
A exploração econômica e o aproveitamento de recursos naturais que pertençam à União, ainda que 
tais recursos estejam confinados em uma ou apenas alguns Estados ou Municípios, não justifica que 
os benefícios fluam, de forma preferencial, para esses mesmos Estados ou Municípios, mas devem 
reverter, isonômica e equitativamente, em proveito de toda a Nação.  
Atente-se, inclusive, para a possibilidade de surgirem pressões descabidas para a implantação (ou ao 
contrário, para a sua omissão) de planos e programas com vistas ao beneficiamento desagregado de 
apenas algumas regiões, em detrimento de todo o País.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33821 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 30, renumerando-se os dispositivos remanescentes. 
Justificativa 
A exploração econômica e o aproveitamento de recursos naturais que pertencem à União, ainda que 
tais recursos estejam confinados em um ou apenas alguns Estados ou Municípios, não justifica que 
os benefícios fluam, de forma preferencial, para esses mesmos Estados ou Municípios, mas devem 
reverter, isonômica e equitativamente, em proveito de toda a Nação.  
Atente-se, inclusive, para a possibilidade de surgirem pressões descabidas para a implantação (ou ao 
contrário, para a sua missão) de planos e programas com vistas ao beneficiamento desagregado de 
apenas algumas regiões, em detrimento de todo o País.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, §§ 1o. assegura aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a justa participação aos mesmos no resultado da exploração econômica 
dos seus respectivos potenciais. De outra parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral, que 
posteriormente será disciplinado em legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:33989 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 30-X  
Dê-se ao inciso X, do art. 30, do substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 30. - .................................  
X - As terras ocupadas pelos índios." 
Justificativa: 
   A presente emenda visa restabelecer os termos do texto aprovado na Subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, e na Comissão da Ordem Social. 
   Não só por este aspecto, como tributo às discussões havidas nestes instâncias do poder 
Constituinte, mas a expressão “terras ocupadas” é mais própria e justa, do que restringi-las às “de 
posse imemorial onde se achem permanentemente localizados os índios.” 
   Além da localização e imemorialidade constituírem PARTE da investigação científica que define o 
que é terra ocupada, há que se ressaltar a consequência restritiva da formulação do substitutivo, 
maior do que a fixada nos textos constitucionais de 1934, 37 e 46. 
   O que deve ser garantido é que os índios detêm a posse permanente e o usufruto exclusivo sobre 
as riquezas naturais existentes nas terras por eles ocupadas, como de resto já está assegurado no 
art. 198 e §§ do diploma constitucional em vigor. 
Parecer:   
   A redação proposta, com a emenda, ao item X do art. 30, não corresponde à orientação adotada 
pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34030 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão  
de Sistematização  
Dê nova redação ao § 1o. do artigo 30 e, em  
consequência, suprima-se o § 2o. do mesmo artigo:  
"§ 1o. - Lei Complementar disporá sobre a  
forma e condições de participação da União,  
Estados, Distrito Federal e Municípios nos  
resultados da exploração econômica das jazidas de  
petróleo e gás natural, localizada em seus  
territórios, inclusive na plataforma continental e no mar territorial." 
Justificativa 
A exploração dos recursos naturais já é objeto de tributação por diversas modalidades de impostos e 
com arrecadação repartida entre os três níveis de governo. Os dois dispositivos em questão poderiam 
resultar em um ônus adicional sobre produtores e consumidores de ampla gama de bens, 
compreendendo atividades como pesca, agricultura, pecuniária, mineração e silvicultura. A emenda 
propõe limitar a participação governamental apenas aos resultados da exploração de petróleo e gás 
natural, tanto em terra, quanto em mar pois constitui princípio já consolidado na organização do 
Estado brasileiro e sua extinção representaria danos, por vezes, expressivos, às finanças de algumas 
unidades da federação, bem como respectivos municípios, que concentram a produção petrolífera 
nacional. 
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Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial.  
A proposta consta das disposições genéricas do art. 30, § 2o. 
 
   
   EMENDA:34161 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Suprima-se o § 2o. do artigo 30, renumerando-se o § 3o. que passa a ser § 2o. 
Justificativa 
O dispositivo é de amplitude excessiva. Toda a agricultura lida com recursos renováveis. Será viável 
ou sensato que Estados e Municípios participem do resultado da explicação econômica e do 
aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não? Levado à risca, do parágrafo resultará a 
criação de um imposto de renda estadual e municipal, que incidirá sobre os lucros da agricultura e da 
mineração. Outra coisa não será a “participação no resultado”.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, §§ 1o. assegura aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a justa participação aos mesmos no resultado da exploração econômica 
dos seus respectivos potenciais. De outra parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral, que 
posteriormente será disciplinado em legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:34472 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
CAPÍTULO II  
Parágrafo 3o. do Art. 30.  
A faixa interna de até cinquenta quilômetros  
de largura, paralela à linha divisória terrestre  
do Território Nacional, é considerada  
indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como "Faixa de Fronteira", conforme dispuser lei complementar. 
Justificativa 
Como está constando no substitutivo “FAIXA INTERNA de cento e cinquenta quilômetros de largura, 
impossibilitará aos Estados que limitam com outros países, disporem de uma grande faixa de Terra, e 
irá ocorrer, que maiores problemas surgirão aos governadores, que não conseguirão resolver o 
problema mais polêmico existente no nosso País, que é o do “homem e da mulher sem terra”. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que a faixa interna de fronteira ficou definida nos cento e 
cinquenta quilômetros de largura, conforme parecer de número ES34650-4. 
 
   
   EMENDA:34476 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 30, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 30.  
Renumerem-se os demais parágrafos. 
Justificativa 
O § 1º na forma proposta, não só é absolutamente dispensável por não introduzir qualquer inovação 
ou princípio constitucional essencial, como se aceitável deveria ser objeto do Título VIII, Capitulo I, 
que trata dos princípios gerais da ordem econômica, e não do corrente título que trata dos bens da 
União.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34609 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Artigo 30  
Dê-se ao § 2o. a seguinte redação:  
"A lei assegurará aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios participação no resultado  
da exploração econômica e do aproveitamento dos  
recursos materiais e minerais, renováveis ou não, no respectivo território." 
Justificativa 
Emenda de redação.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento.  
A proposta configura justa aspiração das entidades federativas de cujos solos saem as riquezas 
naturais. 
   
   EMENDA:34650 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 3o., do Art. 30, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Suprima-se o vocábulo até no dispositivo em epígrafe. 
Justificativa 
A definição da Faixa de Fronteira e sua inclusão entre os bens da União, constituem tradicional 
preceito. Necessariamente preciso. A largura de cento e cinquenta quilômetros é medida 
politicamente adotada e em curso, não havendo razão para deixá-la indefinida. 
Parecer:   
   A Emenda tem total procedência. Tal como propõe o Autor da Emenda a redação do dispositivo 
deve ser imperativa, pois a definição da faixa de fronteira e a sua inclusão entre os bens da União, 
constituem tradicional preceito constitucional.  
Somos, pois, pela aprovação da Emenda. 
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   EMENDA:34955 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   1) Inclua-se no item X do art. 30  
Art. 30 - ..................................  
X - ....... e as terras que constituíram os  
extintos aldeamentos indígenas.  
2) Em consequência suprima-se o item V do art. 36. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35059 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Altera os seguintes dispositivos do art. 30, do Substitutivo do Projeto de Constituição:  
Art. 30. ...................................  
X. As terras ocupadas pelos índios.  
XI. Suprimido. 
Justificativa: 
Com as emendas supressivas e modificativa, visa-se melhor disciplinar o assunto dos bens da união. 
   No inciso X, substitui-se a expressão “de posse imemorial onde se acham permanentemente 
localizados os índios”, pela expressão “ocupada pelos índios”. Com efeito, o conceito de posse 
imemorial é muito ilimitado e, se levado a extremos, pode implicar em que todas as terras do Brasil 
sejam dos índios. 
   A supressão do inciso XI também é necessária, posto que torna-se supérfluo com a disciplina da 
matéria nos anteriores incisos. 
   A supressão de parte do inciso XXII e de suas alíneas é necessária para enxugar o texto, mesmo 
por que a matéria já está regulada no art. 234 do mesmo anteprojeto. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35095 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA: Suprima-se o § 2o. do artigo 30 do  
substitutivo e dê-se nova redação ao § 2o. do art. 231, como se segue:  
"Art. 231 - ................................  
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§ 2o. - Ao proprietário fundiário é assegurada a participação nos resultados da lavra,  
igual ao dízimo do imposto cobrado na saída da substância mineral da mina." 
Justificativa 
Sugere-se a substituição da expressão “proprietário solo” por “proprietário fundiário”, que designa 
melhor a propriedade do solo, separada da dos recursos minerais. Reafirma-se, assim, o princípio de 
que a propriedade mineral, pertence à União, abrangente não só os recursos do subsolo mas 
também aqueles que afloram às camadas da superfície. Procura-se, igualmente, limitar a participação 
do proprietário fundiário nos resultados da lavra ao dizimo do imposto incidente na saída da 
substancia mineral da mina, princípio esse já consagrado na Constituição em vigor e pacificamente 
aceito pelo setor mineral.  
O atual substitutivo decuplica, no mínimo, a participação que atualmente atende aos interesses do 
desperdício, por fim, o Estado e o Município já são beneficiários com a arrecadação de imposto 
incidente sobre o ciclo econômico do minério, representado a participação de que trata o § 2º do art. 
30 do substitutivo autentico BIS IN IDEM, além de significar mais um encargo adicional a recair sobre 
o preço desse bem primário de ferro, cujo preço é regulado pela concorrência internacional, e 
aumentará o preço no mercado interno, dos produtos industrializados que se valem dos minerais 
como matéria prima. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, §§ 1o. assegura aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a justa participação aos mesmos no resultado da exploração econômica 
dos seus respectivos potenciais. De outra parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral, que 
posteriormente será disciplinado em legislação ordinária. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00016 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao texto do § 1o. do Art. 22 do Projeto de Constituição (A), a seguinte redação:  
"Art. 22. Incluem-se entre os bens da União:  
§ 1o. - É assegurada aos Estados, ao Distrito  
Federal, aos Municípios e órgãos da administração  
direta da União, nos termos da lei, participação  
no resultado da exploração econômica e do  
aproveitamento de todos os recursos naturais em  
seus territórios, bem como na plataforma  
continental, no mar territorial e na Zona Econômica Exclusiva respectivos". 
Justificativa 
O texto do § 1º do Art. 22, constante do Projeto que saiu da Comissão de Sistematização é 
decorrente de emenda de autoria do Dep. PRISCO VIANA, aprovada naquela Comissão, pela 
expressiva votação de 80x11. Entre outros propósitos, aquela visou compatibilizar o novo 
constitucional com a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar.  
Com a recente promulgação, pelo Congresso Nacional, do Decreto Legislativo nº 05/87, relativo à 
citada Convenção, concluída em 1982 na Jamaica, o Brasil acaba de completar o processo de 
ratificação estabelecido. Assim sendo, é desejável, senão indispensável, que o texto de nossa 
Constituição venha a incorporar conceitos que, brevemente, serão internacionalmente aceitos, e que 
dizem respeito a considerável parcela de área onde exerceremos algum tipo de jurisdição.  
Um desses conceitos, e que não foi ainda compatibilizado no texto constitucional, é o da Zona 
Econômica Exclusiva, faixa de mar com uma largura de 188 milhas medidas a partir do limite externo 
de um mar territorial de 12 milhas. Nessa faixa, de acordo com a Convenção do Direito do Mar, o 
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Estado costeiro tem, entre outros, direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, 
conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do 
mar, do leito do mar e seu subsolo.  
Por outro lado, na Zona Econômica Exclusiva, todos os Estados, quer costeiros, quer sem litoral, 
gozam de liberdades de navegação e sobrevoo e de colocação de cabos e dutos submarinos, bem 
como de outros usos do mar internacionalmente lícitos relacionados com as referidas liberdades. 
Inclusive, é uma Zona onde a Marinha tem imensas responsabilidades. 
Constata-se que, ao contrário do mar territorial, sobre o qual o Estado Costeiro exerce uma soberania 
absoluta, o que torna apropriado lista-lo como um dos bens da União, tal não sucede com a Zona 
Econômica Exclusiva. Entretanto, como já assinalado, o Estado Costeiro exerce direitos totais sobre 
os recursos naturais encontrados nessa Zona, o que torna apropriado incluí-los, a exemplo daquelas 
contidos na plataforma continental, nas disposições do § 1º do Art. 22 da futura Constituição Federal.  
Em realidade, a presente emenda apenas completamente a emenda PRISCO VIANA, acima citada, 
incluindo a expressão “ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA”. 
Parecer:   
   Pela aprovação - Tal como propõe o ilustre Constituinte, com a recente promulgação, pelo 
Congresso Nacional, do Decreto Legislativo no. 05/87, o Brasil acaba de completar o processo de 
ratificação do estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que resultou na 
Zona Econômica Exclusiva.  
Há necessidade, portanto, de compatibilizar o novo texto constitucional aos conceitos 
consubstanciados na citada Convenção.  
Não é o caso de ficar com uma expressão mais genérica e permanente?  
Temos adotados em tratados e conversões (transitórios, superáveis pelo tempo) devem constar da 
constituição? 
 
   
   EMENDA:00018 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao texto do inciso IV do Art. 22 do  
Projeto de Constituição (A), a seguinte redação:  
"Art. 22. Incluem-se entre os bens da União:  
IV - os recursos naturais da plataforma continental e da Zona Econômica Exclusiva;"" 
Justificativa 
Com a recente promulgação, pelo Congresso Nacional, do Decreto Legislativo n° 05/87, relativo a 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em 1982 em Montego Bay, 
Jamaica, o Brasil acaba de completar o processo de ratificação estabelecido. Assim sento, é 
desejável, senão indispensável, que o texto da nossa futura Constituição venha a incorporar 
conceitos que, brevemente, serão internacionalmente aceitos, e que dizem respeito a considerável 
parcela da área onde exercemos algum tipo de jurisdição.  
Um desses conceitos é o da Zona Econômica Exclusiva, faixa de mar com uma largura de 188 milhas 
medidas a partir do limite externo de um mar territorial de 12 milhas. Nessa faixa, de acordo com a 
Convenção do Direito do Mar, o Estado costeiro tem, entre outros, direitos de soberania para fins de 
exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos das 
águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo.  
Por outro lado, na Zona Econômico Exclusiva, todos os Estados, quer costeiros, quer sem litoral, 
gozam das liberdades de navegação e sobrevoo e de colocação de cabos e dutos submarinos, bem 
como de outros usos do mar internacionalmente lícitos relacionados com as referidas liberdades.  
Constata-se assim que, ao contrário do mar territorial, sobre o qual o Estado Costeiro exerce uma 
soberania absoluta, o que torna a Zona Econômica Exclusiva. Entretanto, como já assinalado, o 
Estado Costeiro exerce direitos totais sobre os recursos naturais encontrados nessa zona, o que 
torna apropriado incluí-los, a exemplo daqueles contidos na plataforma continental, entre os bens da 
União.  
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Parecer:   
   Pela aprovação - Tal como propõe o ilustre constituinte.  
Com a recente promulgação, pelo Congresso Nacional, do Decreto Legislativo no. 05/87, o Brasil 
acaba de completar o processo de ratificação ao estabelecido na Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, que resultou na Zona Econômica Exclusiva.  
Há necessidade, portanto, de compatibilizar o novo texto constitucional aos conceitos 
consubstanciados na citada convenção.  
Não é o caso de ficar com uma expressão mais genérica e permanente?  
Temos adotados em tratados e conversões (transitórios, superáveis pelo tempo) devem constar da 
constituição? 
 
   
   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 22, § 2o. (Projeto A)  
O § 2o. do Art. 22 do Projeto de Constituição (A) passa a ter a seguinte redação:  
Art. 22  
§ 2o. A faixa interna de cento e cinquenta quilômetros de largura, paralela à linha divisória  
terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras e será  
designada como faixa de fronteira, conforme dispuser lei complementar. 
Justificativa 
A matéria vem sendo regulamentada pela legislação ordinária desde 1850. Atualmente, a faixa de 
fronteira já é de 150km. 
A redação proposta mantém a largura atual da faixa de fronteira, que vem da Constituição de 1937 
(Art. 1650. 
Evitam-se, por essa forma, tormentosas questões que poderiam surgir quando á faixa resultante da 
diferença entre a largura ora existente de 150km e outra que possa a vir a ser estabelecida.  
A manutenção da largura fixa em 150 km permite que um maior número de municípios receba auxílio 
financeiro especifico que um maior, para promover a vivificação da área limítrofe, indispensável para 
a defesa nacional. 
É imprescindível que a União possa exercer o competente controle quanto à alienação e concessão 
de terras públicas, às atividades de mineração e a proteção das reservas indígenas, na faixa de 
fronteira, conforme dispuser a Constituição e a Lei complementar. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte fixar nos 150 Km a largura da faixa interna de fronteira, quando o 
Projeto de Constituinte adota o limite alternativo de até 150 Km.  
A redação imperativa do § 2o. do artigo 22 não nos parece conveniente, tendo em vista que a 
ocupação e utilização das áreas de fronteiras serão regulamentadas em lei complementar, devendo o 
legislador ter liberdade para estabelecer critérios em observância às peculiaridades de cada região.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00106 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprimam-se do inciso II, do Artigo 22, do Projeto de Constituição, as palavras "as terras  
marginais" entre a vírgula e "e as praias fluviais". 
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Justificativa 
A redação adotada pelo Projeto é, pelo menos, dúbia. Tal constatação decorre do estudo de 
situações concretas. Vejamos uma das terras que margeiam o rio Pelotas e, depois, o rio Uruguai. O 
primeiro está entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O segundo, entre os dois mesmo Estados 
e, depois, entre o Brasil e a Argentina. 
Ora, pela redação do dispositivo ao qual oferecemos emenda, as terras em Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul que margeiam os rios Pelotas e Uruguai, embora estejam sob o domínio privado, 
passam a integrar os bens da União. E, assim, por um dispositivo constitucional, são sumariamente 
confiscados. Em Santa Catarina, Estados de estrutura minifundiária predominante, muitos pequenos 
proprietários rurais, cujas terras margeiam os rios mencionados, perderão toda a sua propriedade ou 
parte que torne imprestável suas terras. O dispositivo não precisa qual a dimensão da área que passa 
ao domínio da União. Um metro da margem do rio? Cem metros? Mil metros? Dois mil? Não se sabe. 
É imperiosa a emenda.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte suprimir do inciso II do Art. 22 do Projeto de Constituição, as 
palavras "as terras marginais" e "e as praias fluviais".  
O parecer é pela rejeição, tendo em vista aprovação da emenda coletiva relativa à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa e aditiva  
Dispositivos emendados: artigos 22, 22-II,  
23-XVIII, 24, 28-I, 39, 205 e 205 § 1, todos referentes à questão de águas, rios e lagos.  
O inciso II, do Art. 22, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 22. ............................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
Inclua-se, no art. 22, do Projeto, o § 3o., com a seguinte redação:  
Art. 22. ...............................  
§ 3o. A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
O inciso XVIII, do art. 23, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 23. ...............................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos históricos,  
os critérios de outorga dos usos das águas, às  
águas particulares e os direitos e deveres de seus proprietários.  
Ao parágrafo único, do art. 24, do Projeto, acrescente-se o período:  
Art. 24. ...............................  
Parágrafo único [...], é permitida a  
legislação sobre águas, supletiva e complementar,  
respeitada a lei federal.  
O inciso I, do art. 28, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 28. ..............................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
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correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de lei federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, o inciso VI, com a seguinte redação:  
Art. 28. .................................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que lhes vierem a ser atribuídos.  
Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, um  
Parágrafo único com a seguinte redação::  
Parágrafo único. As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
Inclua-se, no Art. 39, do Projeto, um § 6o., com a seguinte redação:  
Art. 39. ............................  
§ 6o. Incluem-se entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz, e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos.  
O § 1o., do Art. 205, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 205. .............................  
§ 1o. A lei poderá atribuir aos Estados a  
outorga de concessão para o aproveitamento de  
potenciais de energia elétrica existentes em seus  
respectivos territórios, obedecidas as normas deste artigo.  
Inclua-se, no Art. 205, do Projeto, um § 3o., com a seguinte redação:  
Art. 205. ..............................  
§ 3o. As disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
Nos termos do § 2º do Art. 23, do Regimento Interno, esta Emenda objetiva modificações e adições 
correlatas, pois, a alteração de um dispositivo envolverá na de outros. Por essa razão refere-se, 
concomitantemente, aos artigos 22, 23, 24, 28, 39 e 205, do Projeto. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
quanto ao domínio e à competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do Projeto, que entrega todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 28, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos 
que ultrapassem o território de uma unidade federada sejam geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Atentando contra o patrimônio dos Estados, o Projeto, no Art. 22-II, inclui entre os bens da União “as 
terras marginais e as praias fluviais”, retirando, portanto, daqueles as margens dos rios e lagos 
navegáveis, que como regra, lhes pertencem por disposição constitucional, desde 1934 (Constituição 
de 1934, art. 21-II). Ao transferir puta e simplesmente tais áreas para a União, o Projeto 
provavelmente confiscará bens municipais e particulares, haja vista que abandonou a ressalva: “se 
por algum título não forem do domínio [...], municipal o particular”, constante da Carta de 1937 (Art. 
21-II) e do Código de Águas Art. 31.  
Caso prospere a entrega dessas áreas de domínio estadual para a União, chegar-se-á ao absurdo 
dos Estados precisarem solicitar autorização desta para terem acesso às suas próprias águas. Além 
do mais, a expressão “praia fluvial” ressente-se de precisão jurídica que possa identificar que áreas, 
além dos terrenos marginais, se pretende transferir, pois, em geral, estão neles contidas.  
Além disso, o Projeto silencia a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no Distrito 
Federal e nos Territórios, deixando, dessa forma, incompleta a disciplina constitucional das águas 
públicas. 
Por outro lado, reparte as águas entre a união e os Estados (Art. 22-II e 28-I), sem qualquer 
referência às águas municipais e às particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente numa 
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propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, conforme 
disciplinado na legislação ordinária. Os córregos, riachos, arroios e outros cursos de pequeno porte, 
de interesse exclusivamente local, podem com vantagem, estar sob o domínio municipal, devendo tal 
transferência se cometida à União, quando se tratar de Território Federal, e aos Estados, nos demais 
casos.  
Sabe-se que, de há muito, os organismos e as associações ligados aos recursos hídricos reclamam 
uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos. Determinação constitucional 
nesse sentido já havia constado do Anteprojeto, mas foi suprimida pela Sistematização.  
O Projeto no Art. 26, conforme ao Estados ampla competência concorrente com a União, a qual, 
nesses casos, fica limitada ao estabelecimento, de normas gerais (§ 1º), o que, em relação às águas, 
seria desaconselhado, no tocante a essas entretanto, embora incluía a sua maioria entre os bens dos 
Estados (Art. 28-I), o Projeto somente admite que estar sobre elas legislem se houver lei 
complementar federal autorizando-os, e, assim mesmo, “desde que não causem risco responsáveis e 
dependessem da tutela da União, para tanto. 
Aliás, nem a Carta de 1937, reconhecidamente usurpadora da autonomia estatal, chegou a tanto, 
pois, no Art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados poderiam legislar, até 
que a União regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis.  
A redação do § 1º do Art. 205, do Projeto, como consta, dá a entender que a União pode outorgar 
concessão de uso de potenciais energéticos aos Estados, o que seria desnecessário explicitar, face 
às disposições constantes do Art. 206. Mas, se o que se pretende é facultar que os Estados possam 
ser autorizados, por lei federal, a outorgar ditas concessões, a inclusão do verbo “outorgar” será 
indispensável.  
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões, no tocante à aplicabilidade, ou não, das 
disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem características 
especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos aquíferos, o 
texto constitucional deverá ser expresso a respeito.  
Como demonstrado, a Emenda proposta visa alterar, profundamente, a disciplina constitucional das 
águas constante do Projeto da Comissão de Sistematização, cujas lacunas e imperfeiçoes técnicas, 
incompatíveis com o sistema federativo adotado, se não forem afastadas, acarretarão sérios 
transtornos à administração das águas no País.  
Saliente-se que, embora reiteradamente apresentada por ilustres constituintes, de diversos partidos, 
a apoiada por associações ligadas ao campo hídrico, Emenda semelhante foi sempre rejeitada pela 
Comissão de Sistematização, a qual, em seu último parecer, opinou. “Pela rejeição. Considerando 
que as alterações propostas contribuem para desfazer vários consensos obtidos nas fases anteriores, 
além do que estão em desacordo com o substitutivo do Relator”. Ora, o que se pretende é 
exatamente que a disciplina constitucional das águas seja feita de forma contrária à proposta pela 
Sistematização, para a boa gestão daqueles recursos naturais. Essa é a razão da existência da 
Emenda.  
Parecer:   
   A emenda subscrita pelo ilustre Constituinte é genérica e pretende alterar vários Dispositivos do 
Projeto de Constituição (Art. 22-II, 23-XVIII, 24, 28-I, 39, 205 e 205-§1o.).  
O parecer é pela rejeição, face aprovação de emenda coletiva referente à disciplina da matéria. 
 
   
   EMENDA:00521 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Disposto emendado: inciso III do art. 22  
Dê-se ao inciso III do art. 22 a seguinte redação:  
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países e as marítimas,  
excluídas as litorâneas já integradas ao patrimônio dos Estados, dos Municípios ou dos particulares; 
Justificativa 
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ILHA OCEÂNICA é CONTINENTAL, LITORÂNEA OU COSTEIRA, entre outras tantas, as de Santa 
Catarina, banhada por duas baías, ligada ao continente por pontes de 800 metros de extensão e que 
sedia a capital do Estado, a bela Florianópolis, antiga Nossa Senhora do Desterro, fundada e 
colonizada há mais de trezentos anos pelo bandeirante Dias Velho. Essa ilha é Marítima. 
A ilha para se havida como Oceânica, em sua conceituação técnico-geológica, terá que ser banhada, 
por todos os lados pelo mar aberto, pelo oceano, fora da plataforma continental. 
Não se pode conceber uma ilha, dita oceânica, que esteja situada junto do continente, dele separada 
apenas por extensas baías, de águas mansas e tranquilas, como a ILHA BELA, ITAPARICA, SÃO 
FRANCISCO, ILHA GRANDE, SABNTA CATARINA e tantas outras, típicas e geologicamente 
costeiras, continentais ou litorâneas, havidas até como pertencentes, em épocas geológicas 
pretéritas, aos continentes.  
Adiciona-se a isto a centenária regra de que aos particulares, por força e natureza de nossa formação 
social e política, pertençam os bens patrimoniais, em especial os imóveis.  
Destarte, para que as dúvidas não permaneçam sobre a exata identificação dos bens que se definem 
como pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios e aos particulares concluímos pela 
apresentação desta emenda que certamente definirá a questão das ilhas oceânicas.  
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda do ilustre Constituinte encontra-se devidamente disciplinada no Projeto 
de Constituição.  
A posse pela União das ilhas oceânicas e marítimas nas zonas limítrofes com outros países (art. 22 
III) tem importância vital, por se localizarem tais ilhas em posições estratégicas do território nacional, 
senão portanto, necessárias à defesa da Nação. Quanto às ilhas oceânicas e marítimas, assim com 
as ilhas fluviais e lacustres já ocupadas pelos Estados e Municípios incluem-se entre os bens dos 
Estados (art. 28, II e III ).  
O parecer é, pois, pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00701 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se, como parágrafo do art. 22, do Projeto de Constituição, o seguinte dispositivo:  
Art. 22 - ..................................  
§ - A União indenizará os Estados e  
Municípios, cujos territórios sofreram inundações  
decorrentes da construção de usinas hidrelétricas,  
proporcionalmente à área territorial inundada,  
observada a importância mínima mensal de quatro e  
um por cento, respectivamente, do total auferido  
com o fornecimento de energia elétrica das referidas usinas. 
Justificativa 
São substanciais os benefícios proporcionados pelas usinas hidroelétricas instaladas no país, que 
permitem a ampliação do parque industrial e um apreciável processo de desenvolvimento 
socioeconômico. 
Entretanto, não podemos esquecer que são também enormes os sacrifícios impostos aos Estados e 
aos Municípios, onde tais usinas são construídas, devido às inundações decorrentes e à consequente 
redução das terras férteis.  
Inevitavelmente, observa-se um irrecuperável êxodo rural, em razão da redação considerável do 
número de empregos gerados pela agropecuária, determinando, em consequência, a redução da 
arrecadação estadual e municipal. 
Várias unidades da Federação vêm sofrendo este tipo de prejuízo, destacando-se o Estado do 
Paraná, cujo território vem abrigando inúmeras usinas. Hoje, cerca de 208.930 hectares de terras 
foram inundados pelas usinas em operação e, dentro em breve, serão 364.270 hectares, quando 
concluídas as projetadas ou em construção. Consoante cálculos realizados, para os 208.930 hectares 
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já inundados, o Paraná teve uma perda de um bilhão e quinhentos milhões de cruzados do valor 
estimado de sua produção agrícola de algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo, somente em relação 
a safra de 1.987. 
Prejuízo tão imenso, causado não apenas ao paraná, mas a todos os Estados onde são construídas 
usinas hidrelétricas, deve ser compensado pela União, a exemplo, aliás, do que ocorre com os 
“royalties”, pagos pela PETROBRÁS, referência de valor passível de aproveitamento.  
Assim, preconizados que, no novo texto constitucional, seja inscrita norma nos termos da emenda ora 
apresentada. 
Parecer:   
   Pretende o autor de emenda introduzir um parágrafo no art.22 do Projeto, a fim de obrigar a União a 
indenizar os Estados e Municípios por perda de áreas ocorrentes em função da construção de usinas 
hidrelétricas.  
A construção de hidrelétricas, em que prevê os prejuízos advindos com a inundação, traz benefícios 
de desenvolvimento à região e ao país como um todo.  
A aferição do balanceamento das perdas, pelo território inundado é matéria infraconstitucional, como 
ocorre aliás, com o estabelecimento dos "royalties" pagos pela Petrobrás, a que alude a proposta.  
Opinamos por sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:00727 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   
   No Título III da Organização do Estado, Capítulo  
II - Da União:  
Acrescente-se ao Artigo 22, o seguinte parágrafo:  
§ 3o. - A Título de indenização, na forma da Lei,  
parcela do resultado da exploração dos recursos  
minerais será reservada para constituir um Fundo  
de Exaustão destinado a apoiar o desenvolvimento  
socioeconômico dos Municípios onde se localiza a jazida. 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pretende o autor da Emenda, aditar parágrafo terceiro ao Artigo 22 a fim de propiciar a constituição 
de um "Fundo de Exaustão" destinado a apoiar o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios 
onde se localiza a jazida.  
A matéria é infraconstitucional, motivo pelo qual opinamos pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00779 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 1o. do art. 22 do Título II a seguinte redação:  
"§ 1o. - É assegurada aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Municípios e órgãos da  
administração direta da União, nos termos da lei,  
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compensação financeira com base no resultado da  
exploração econômica de todos os recursos  
hídricos-energéticos e minerais, inclusive pedras  
preciosas, em seus territórios, bem como na  
plataforma continental e no mapa territorial respectivos." 
Justificativa 
Trata-se aqui de dar redação mais técnica e precisa ao dispositivo consagrado pela comissão de 
sistematização (por 87 votos contra 5). 
Frisa-se que a compensação proposta tem precedentes tem diversos países desenvolvidos, inclusive 
no Brasil, tendo natureza financeira e não tributária.  
A matéria não é nova do Direito Nacional, pois no início da década o diploma que criou a 
PETROBRÁS (Lei 2.004) garantia benefício semelhante como compensação financeira pela 
exportação de Petróleo. 
Mais recentemente, o Tratado Binacional, que regulou a criação de ITAIPÚ, garantiu ao Brasil e ao 
Paraguai o recebimento de compensação financeira pelos prejuízos de ordem natural e econômica e 
social de construção da grande Hidroelétrica na Fronteira entre Brasil e Paraguai. Assim a empresa 
Binacional de ITAIPÚ pagará (à União) e ao Paraguai aproximadamente 150 milhões de dólares ao 
ano (já a partir de 1988). Se é justo que a União receba essa compensação, mais justo ainda será o 
repasse de parcela do valor recebido ao Estado e Município atingidos. 
Diversos Estados brasileiros, entre eles Paraná, Minas, Pará e Goiás, vêm sendo alocados para gerar 
energia para outras regiões. De Minas, já disse o constituinte GIL CESAR – está sendo transformada 
na caixa d’Água do Brasil. É o que vêm sendo ocorrendo, com Goiás e Pará, é o que acontecerá no 
futuro com toda a Região Norte do Brasil, reservatório único de todo o nosso potencial hídrico-
energético.  
A compensação financeira é acima de tudo justa porque visa compensar Estados que vêm sendo 
explorados e espoliados em seus resumos naturais, com sérios prejuízos de natureza financeira, 
econômica, social e ecológica. Praticamente todos os Estados brasileiros sofrem danos perversos em 
função da exploração mineral: Santa Catarina e Rio Grande do Sul em função do Carvão; algumas 
regiões de Minas Gerais vêm sendo devastadas em decorrência de exploração de diversos minerais; 
o Pará começa à sofrer o mesmo dano; Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e todo o norte vêm tendo 
sua flora e fauna destruídas, seus rios envenenados pelo mercúrio utilizado na exploração do ouro; 
Goiás vêm sendo afetado pela busca de pedras preciosas. Tudo isso sem nenhuma compensação 
financeira.  
Urge, pois, que a proposta de que trata esta emenda se já mantida no todo em discussão, com a 
nova redação ora oferecida.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação do § 1o. do Art. 22 do Projeto de Constituição, que 
assegura aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e órgãos da administração direta da União, 
participação no resultado da exploração econômica.  
O parecer é pela rejeição, tendo em vista que a redação adotada no Projeto de Constituição é mais 
flexível e clara, parecendo-nos mais adequada à disciplina da matéria. 
 
   
   EMENDA:00824 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 22 (Capítulo II, Título  
III) o seguinte parágrafo que passa a ser o terceiro desse artigo:  
Art.  
§ 3o. - São vedados empreendimentos imobiliários e  
construção de muros e cercas, de qualquer  
natureza, em terrenos públicos ou particulares,  
inclusive alodiais, que impeçam o livre acesso às  
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praias, salvo caso de áreas consideradas de  
interesse da Segurança Nacional. 
Justificativa 
O acesso às praias é, em toda parte, direito de todos. Mas, a omissão da legislação federal 
pertinente, a despeito da Lei Maior consagrar o princípio de que as áreas de marinha são bens de 
uso comum do povo, salvo as zonas de segurança nacional, vem permitindo que, em várias porções 
do litoral brasileiro, estejam se formando praias de uso particular.  
Esta proposta visa conter o processo de privatização das praias do Brasil, com um patrimônio 
ecológico ao qual ter acesso todo e qualquer brasileiro.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte acrescentar ao artigo 22 do Projeto de Constituição, dispositivo que 
veda empreendimentos imobiliários e construção de muros e cercas em terrenos públicos ou 
particulares, que impeçam o livre acesso às praias.  
A matéria não tem, "data vênia", pertinência constitucional.  
O parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00833 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Título II, capítulo II, art. 22, § 2o.  
Dê-se a seguinte redação:  
Art. 22 - ............................. 
§ 1o. .................................. 
§ 2o. - A faixa interna de 25 quilômetros de  
largura, paralela a linha divisória terrestre do  
Território Nacional é considerada de interesse  
especial para a defesa das fronteiras, conforme o  
disposto em lei complementar, que poderá estendê-la  
até 50 quilômetros nas regiões de escasso  
povoamento. A lei complementar preservará o  
exercício normal das atividades econômicas, e  
disporá sobre os casos específicos em que se podem  
estabelecer restrições temporárias, com base em  
exigência comprovada de segurança nacional. 
Justificativa 
A singularização da “faixa de fronteira”, sujeita a restrições de atividade econômica, é em si mesmo 
obsoleta, numa era em que a integração regional e a formação de uniões aduaneiras é um pré-
requisito para dinamização do comercio internacional. 
A faixa de fronteira é um conceito herdado da guerra de trincheiras, tornada obsoleta pelos misseis e 
aviões. É a mentalidade da linha Maginot transporte, para o numero brasileiro, cujas fronteiras não 
apresentam inimigos críveis. 
De qualquer maneira, a extensão de 100 quilômetros subtrairia parte substancial de Estados e 
Territórios, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Acre, Rondônia, 
Amazonas e Pará, ao controle das autoridades locais, e contribuiria para dificultar o exercício das 
atividades econômicas, quando o desejável seria precisamente o inverso o adensamento do 
comercio, agricultura e indústria nessas regiões, em benefício da própria defesa nacional. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar o limite da faixa interna de fronteira (Art. 22, § 2o.), fixando-o 
em 25 km de largura, sob a argumentação de que, adotado o limite de até 150 km como prevê o 
Projeto, os Estados da Federação ficarão sem jurisdição sobre essas áreas.  
A matéria vinha sendo regulamentada pela legislação ordinária desde 1850. Somente a partir da 
Constituição de 1937 (Art. 165) a faixa de fronteira foi fixada nos 150 km, limite este mantido nas 
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Cartas que a sucederam.  
A redação do Projeto de Constituição parece-nos apropriada, pois estabelece a largura da faixa de 
fronteira de até 150 km, o que não impede seja definida em limites inferiores e até no proposto pelo 
autor da emenda, deixando a sua ocupação e utilização para ser regulamentadas em lei 
complementar.  
O parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00963 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se aos §§ 1o. e 2o. do art. 22, do Projeto de Constituição, nova redação e numeração,  
adicionando-se os §§ 3o. e 4o.  
Art. 22 - Incluem-se entre os bens da União:  
§ 1o. - É assegurada, na forma da lei, à  
União ou a órgão de sua administração direta, aos  
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,  
participação no resultado da exploração econômica  
de petróleo e de gás natural, em seus territórios,  
bem como de recursos minerais da plataforma  
continental e da zona econômica que lhes corresponda.  
§ 2o. - É assegurada, na forma da lei,  
compensação financeira aos Estados e Municípios  
cujos territórios forem afetados pela utilização  
de recursos naturais, para fim de geração de energia elétrica.  
§ 3o. - A União transferirá aos Estados e  
Municípios afetados os recursos financeiros que a  
ela couberam a título de compensação em  
aproveitamentos de recursos hídricos realizados por acordos internacionais.  
§ 4o. - A faixa interna de até cento e  
cinquenta quilômetros de largura; ao longo das  
fronteiras terrestres, designados como faixa de  
fronteira, é considerada fundamental para a defesa  
do território nacional; e sua ocupação e  
utilização serão regulamentadas em lei. 
Justificativa 
A redação dada pelo § 1º do Projeto é excessivamente abrangente pois engloba todos os recursos 
naturais.  
Assim a nova redação preserva no seu § 1º a participação financeira no resultado da exploração 
econômica do petróleo e nos §§ 2º e 3º contempla compensação financeira pela exploração 
econômica de recursos naturais para fim de energia elétrica.  
As unidades da Federação e os Municípios devem auferir uma renda a título compensação pelo uso 
de recurso naturais para a produção de eletricidade, que frequentemente é consumida e utilizada em 
grande medida fora de seus limites. A emenda procura assegurar que o aproveitamento de recursos 
naturais beneficie efetivamente e mais amplamente as Unidades da Federação e os Municípios onde 
eles se localizam. Os recursos naturais integram o conjunto de fatores produtivos no qual se deve 
apoiar o processo de desenvolvimento econômico e social das comunidades. A receita corresponde a 
essa compensação propiciará recursos financeiros aos Municípios e às Unidades da Federação – 
para projetos de desenvolvimento -, cujos recursos naturais deixem de propiciar, plenamente, os 
benefícios ao desenvolvimento das comunidades em que eles se localizam.  
Por sua vez os Estados e Municípios, cujos territórios são afetados por empreendimentos da União 
mediante acordos internacionais – que causam na maioria das vezes prejuízos às atividades 
econômicas e reduzem as receitas fiscais – devem ser os beneficiários das compensações 
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financeiras instruídos, de modo a disporem de recursos para implementar programas de 
desenvolvimento econômico e social que minimizem os efeitos negativos causados por tais 
empreendimentos.  
Parecer:   
   Rejeitada face a aprovação da Emenda no. 2p02039-9. 
 
   
   EMENDA:01042 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VI do art. 22 a seguinte redação:  
Art. 22 - .......................................  
VI - Todo terreno de marinha e seus acrescidos que  
estejam habitados e recebam benfeitorias de terceiros, ficará isento do pagamento das taxas de  
laudêmio, ocupação e foro. 
Justificativa 
O pagamento das taxas de laudêmio, ocupação e foro se constituem numa bitributação injusta e 
arbitrária para os proprietários dos terrenos considerados de “marinha”; instituídos pela Lei n° 4.105 
de 22 de fevereiro de 1868. Uma Lei centenária, criada no tempo do Império.  
Acontece porém, que estas taxas não são mais se justificarem visto que as terras em sua maioria, 
receberam remanejamento, benfeitorias dos proprietários que residem nestas áreas, além do que, 
estas pessoas já pagam Imposto Territorial e Predial para a Prefeitura, que é o órgão beneficiador do 
local da propriedade. Fazendo com que os mesmos sejam moradores de segunda classe pois, arcam 
com um Imposto a mais. 
Estes terrenos, na sua maioria, são mangues, onde o morador realiza diversas melhorias, as vezes 
com imenso sacrifício; depois a Prefeitura local realiza serviços de drenagem, iluminação pública e 
tantos outros. E todos estes serviços são pagos pelo morador.  
Passada esta fase, estes proprietários recebem o Imposto, onde o valor vem de acordo com as 
condições do terreno e do bairro.  
Inclusive a simplificação dos processos de transferência destes imóveis, na medida prevista em 
Decreto assinado no final de 1997, pelo Exmº Sr. Presidente da República, DR. JOSÉ SARNEY, trará 
alguns benefícios para os que são obrigados a pagar anualmente, a taxa de ocupação; visto que 
existe certa morosidade no encaminhamento dos processos.  
Mas, esta medida de nada alivia os milhares de brasileiros que são onerados sensivelmente em seu 
orçamento para a legalização dos imóveis; seria necessário um posicionamento firme por parte dos 
Constituintes no sentido que este parágrafo seja suprimido na elaboração da Nova Constituição 
Brasileira, devido a justificativa acima. 
Parecer:   
   Pretende o autor da Emenda dar nova redação ao inciso VI do Art.22 do projeto para o fim de 
excluir o pagamento de laudêmio, ocupação e foro o terreno de Marinha e seus acrescidos que 
estejam habitados e com benfeitorias. No nosso entender a proposta se acolhida desvirtuaria o 
instituto da enfiteuse pois nada mais seria entregue ao proprietário como contraprestação.  
Além disso o inciso VI do Art. 22 não pode ser emendado com a redação proposta porque com a sua 
atual redação especifica ele uma das modalidades de bens da União; se se pretendesse dispensar do 
pagamento de foros e laudêmios os termos de Marinha dever-se-ia editar ou modificar outro 
dispositivo, portanto opinamos pela rejeição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01286 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no artigo 22, o inciso IV, renumerando os demais:  
"IV - A Floresta Amazônica, o Pantanal Mato-grossense, a Serra do Mar e a mata Atlântica e a Zona 
Costeira". 
Justificativa 
A Assembleia Nacional Constituinte já demonstrou sua preocupação com esses bens ao declará-los, 
no § 4º do art. 262, patrimônio nacional”, revelando aguda compreensão de seu significado para a 
preservação da ecologia do Brasil.  
A nosso ver, não basta considera-los “patrimônio nacional” e condicionar sua exploração à 
conservação de seus recursos naturais e de seu meio ambiente.  
Hoje em dia, o Código Florestal e a lei que disciplina a defesa do meio ambiente já definem tais bens 
como patrimônio público condicionando sua utilização à autorização dos órgãos competentes.  
Tal conceituação tem se revelado insuficiente para sua defesa. Assistimos, hoje, a rápida destruição 
deste patrimônio nacional, fato denunciado diuturnamente pela Imprensa e pela Televisão. A opinião 
pública tem se mobilizado, criando associações destinadas a defender esse patrimônio, tais como a 
S.O.S. Mata Atlântica, S.O.S. Pantanal e a Sociedade de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia.  
Há um consenso nacional e sobre a imperiosa necessidade de estancar a destruição destes bens – a 
Mata Atlântica está reduzida a apenas 5% de sua área original, os desmatamentos criminosos da 
Mata Amazônica são detectados pelos satélites, o Pantanal está sendo rapidamente liquidado, sem 
rios estão sendo assoreados e sua riquíssima forma está em processo de rápida extinção. A Zona 
Costeira é hoje presa da especulação imobiliária podo em risco esse valioso patrimônio.  
Só assim conseguimos obstar a sua criminosa destruição.  
A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira constituem 
um inalienável patrimônio da presente e das futuras gerações.  
Colocá-los sob a proteção da União é a Única de preservá-los, não comprometendo o futuro do País.  
Urge definir esse patrimônio como bem da União, o que tornará sua tutela mais eficaz, possibilitando 
sua defesa pela Procuradoria Geral da União, pelo Ministério Público Federal e até mesmo pela 
Polícia Federal.  
Parecer:   
   A proposta pretende aditar inciso IV ao Art.22, colocando entre os bens da União, a Floresta 
Amazônica, o Pantanal Mato-grossense, a Serra do Mar, a Mata Atlântica e a Zona Costeira.  
Em sua justificação o ilustre constituinte, reporta-se ao Art.262, que em seu parágrafo quarto 
contempla aquelas regiões considerando-as patrimônio nacional; para ele é insuficiente as 
disposições do mencionado Art.262.  
A nosso ver, entretanto, a matéria está sobejamente regulada.  
A lei ordinária contemplará a situação fática e corrigirá distorções ocorrentes, complementando o 
dispositivo constitucional ora examinado.  
Inadequada pois a proposta.  
Opinamos por sua rejeição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01397 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 22, acrescentando-se, em contrapartida, ao art. 205, o seguinte § 3o.:  
"Art. 205. ..................................  
§ 1o. ......................................  
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§ 2o. ......................................  
§ 3o. É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos da lei,  
participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de petróleo, de gás natural,  
de recursos hídricos, para geração de energia hidrelétrica, e do átomo, para geração de energia  
nuclear, realizados em seu território, bem como na plataforma continental e no mar territorial 
respectivamente. 
Justificativa 
Há evidente equivoco em falar-se em participação do Poder Público no aproveitamento de todo e 
qualquer recurso natural, o que abarca a totalidade absoluta dos bens naturais postos à disposição 
do homem, desde as matas (madeira, frutos e raízes) até os lagos e cursos d’agua (peixes e 
crustáceos), abrangendo literalmente o próprio ar que respiramos.  
Obviamente, essa participação deve restringir-se ao aproveitamento de elementos cuja exploração 
causa inevitável dano ecológico e econômico à localidade afetada, como é o caso do petróleo, gás, 
energias hidroelétricas e nuclear. 
Ademais, o dispositivo não especifica se trate de exploração realizada pela União. Desse modo, não 
deve figurar no capítulo relativo à União, tratando-se, tipicamente, de disposição relativa à Ordem 
Econômica e Financeira, razão por que, com a nova redação sugerida, a transladamos para um 
parágrafo do artigo 205, dada sua generalidade e abrangência.  
Parecer:   
   A emenda sob apreciação pretende suprimir o §1o. do art. 22 do Projeto, acrescentando um§3o. ao 
art. 205, tratando da mesma matéria. Pela proposta, assegura-se aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento do petróleo, do 
gás natural, dos recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica e do átomo para geração de 
energia nuclear, realizados em seu território, bem como na plataforma continental e no mar territorial 
respectivos.  
A finalidade do dispositivo que a emenda objetiva modificar é criar o fundamento constitucional para o 
recebimento, a ser disciplinado em lei, pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da 
administração direta da união, de indenização compensatória("royalties") pela realização de 
atividades de aproveitamento econômico de recursos naturais.  
Ocorre, entretanto, que a norma, como consta do Projeto, é, de fato, por demais ampla, já que 
admite, em princípio, a participação do Poder Público no resultado do aproveitamento de todos os 
recursos naturais, o que, naturalmente, pode dar margem a absurdas aplicações do texto 
constitucional.  
Convém, por isso, tornar restritiva essa participação, esclarecendo, na própria Lei Maior, a que 
recursos naturais ela se aplica.  
Fá-lo, porém, de modo mais adequado que a presente emenda a alternativa de redação abaixo 
transcrita, proposta para esse dispositivo na Emenda Coletiva, No. 2P-02039-9 e acolhida por esta 
Relatoria:  
"§ É assegurada, na forma da lei, à União ou a órgão de sua administração direta, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, participação no resultado da exploração econômica de petróleo e 
de gás natural, em seus territórios, bem como de recursos minerais da plataforma continental e da 
Zona Econômica exclusiva que lhes corresponda."  
Ante o exposto, pois, o nosso parecer é pela REJEIÇÃO. 
   
   EMENDA:01626 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   O Parágrafo 2o. do Art. 22  
A faixa interna até o limite de cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras  
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do  
território nacional, e sua ocupação e utilização serão regulamentadas em lei complementar. 
Justificativa 
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O dispositivo do Texto Constitucional coloca positivamente, sob o domínio da UNIÃO, como se fora 
uma forma disfarçada de “Intervenção Federal” área superior à da Argentina. Ficam os Estados da 
Federação sem Jurisdição sobre essas áreas, em nome de uma segurança num Teatro de 
Operações Bélicas em geral combate ou linha de contato. 
A emenda proposta objetiva evitar a esterilização de 2/3 da área pretendida pelo Conselho de 
Segurança Nacional ou Conselho de Defesa Nacional (não importa o nome), abrindo espaço para 
que os Governos dos Estados atingidos pela medida possam implementar programas de 
desenvolvimento econômico (Industrial ou Rural) nessas áreas, em favor sobretudo, dos brasileiros 
sem terra. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar o limite da faixa interna de fronteira (Art. 22, § 2o.), fixando-o 
em cinquenta quilômetros de largura, sob a argumentação de que adotado o limite de até 150 Km 
como prevê o Projeto, os Estados da Federação ficarão sem jurisdição sobre essas áreas.  
A matéria vinha sendo regulamentada pela legislação ordinária desde 1850. Somente a partir da 
Constituição de 1937 (Art. 165) a faixa de fronteiras foi fixada nos 150 Km, limite este adotado nos 
cartas que a sucederam.  
A redação do Projeto de Constituição parece-nos apropriada, pois estabelece a largura da faixa de 
fronteira de até 150 Km, o que não impede seja definida em limites inferiores e até no proposto pelo 
autor da emenda, deixando a sua ocupação e utilização para ser reguladas em lei complementar.  
O parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01873 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 22, X, do Substitutivo da Comissão de Sistematização  
Dê-se ao item X do art. 22 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 22 - Inclua-se entre os bens da União:  
I a IX - ....................................  
X - as terras ocupadas pelos índios; 
Justificativa: 
O substitutivo da Comissão de Sistematização, com a redação constante do substitutivo 2 do 
deputado Bernardo Cabral consigna a redação acima. 
   O preceito que se pretende inserir na atual Constituição não se compatibiliza com a evolução 
constitucional do Brasil, mas representa uma involução jurídico-sociológica. 
   A 1ª Constituição a reconhecer aos índios o direito de posse foi a de 1934, art. 129: “Será 
respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-
lhes, no entanto, vedado aliená-las.” 
   A constituição de 1937, art. 354, com pequena modificação repete a mesma norma; da mesma 
forma a Constituição de 1946, no art. 216. 
   A constituição atual, de 1967, e Emenda nº 1/1969, além de dispor art. 4º, inciso IV – que as terras 
ocupadas pelos silvícolas se incluem entre os bens da União, também, assegura no art. 198 aos 
índios a posse permanente sobre as terras que habitam, reconhecendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 
   A Emenda nº 1/69, embora pela Junta Militar, representa, em relação ao reconhecimento dos 
direitos das populações indígenas, um avanço que deverá ser aperfeiçoado e melhor explicitado na 
Nova Carta Constitucional. 
   Fruto das disposições constitucionais, o Estatuto do índio, Lei 6.001, de 19.12.73, define no seu art. 
17, I, as terras indígenas como “as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas”, nos termos dos art. 
4º, IV e 198 da Constituição. 
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   Em seu art. 22, o Estatuto dispõe que “cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras 
que habitam e o direito exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes.” 
   Diversas emendas procuram restabelecer o texto na subcomissão dos negros, populações 
indígenas, pessoas deficientes e minorias e na comissão de ordem social, bem como do anteprojeto 
da comissão de estudos constitucionais, presidida pelo senador Afonso Arinos. 
   A norma proposta no substitutivo da Comissão de Sistematização – art. 22, x – representa um 
retrocesso na medida em que se utiliza de expressão já em desuso no direito atual. 
   O conceito de posse imemorial foi abandonado com a promulgação do Código Civil Brasileiro 
(1916) e foi mencionado pela última vez na Nova Consolidação das Leis Civis de Carlos Augusto de 
Carvalho (Porto, 1915, art. 432). 
   Teixeira Freitas (consolidação das Leis Civis, nota 15 ao artigo 1333) definia como posse imemorial 
aquela “de que ninguém sabe o princípio, nem por ter visto, nem por ter ouvido a quem visse, ou 
ouvisse.” 
   Plácido e Silva, em seu Vocabulário Jurídico (Forense, 10ª ed. Vol. III) anota que posse imemorial 
“é aquela cuja origem é remota e se perde em um passado longínquo, de modo que não se tenha 
exata notícia de seu começo ou de sua origem”. 
   A Constituição não poderá conter expressões que além de estarem em desuso, não tem uma 
conceituação definida, resultado, num futuro, em dificuldades quanto à sua identificação. 
   No caso específico, a permanência dos termos utilizados no Substitutivo poderá permitir a expulsão 
ou a perda do direito à terra pelas populações indígenas, deixando ao desabrigo as comunidades já 
vitimadas por expulsões. 
   João Mendes Jr. (Os indígenas do Brasil, seus direitos individuais e políticos, 1912) anota que a 
posse indígena é distinta da posse civilista do direito pátrio derivada da exteriorização da 
propriedade, porquanto a posse indígena é legítima por si, fonte primária da ocupação territorial. 
   Ismael Marinho Falcão (O estatuto do índio, 1985, pág. 65.) observa que a posse indígena é 
caracterizada pela ocupação efetiva da terra por parte do silvícola, ocupação que deverá se 
comportar de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, exercendo-se sobre toda a área 
necessária à realização não somente das atividades economicamente úteis ao grupo tribal, como 
sobre aquela que lhe é propícia à realização dos seus cultos religiosos. 
   Utiliza-se a expressão “terras ocupadas” e não terras habitadas, porque o conceito de habitação, 
conforme o vocabulário jurídico do Plácido e Silva, é mais restrito, relacionada com o local de 
morada, de residência, enquanto ocupação é mais abrangente, apropriada à realidade das 
comunidades indígenas. 
   A terra é base para a vida dos povos indígenas, dando-lhes sentido de vivência, habitualidade e de 
organização sócio-econômico-cultural. 
   Evidentemente, a modificação proposta importará na alteração de outras disposições referentes ao 
capítulo VIII, título VIII – dos índios – onde se definirá o conceito de “terras ocupadas pelos índios”. 
   Aliás, o substitutivo aprovado pela Comissão de Sistematização já consagra o conceito de “terras 
ocupadas pelas populações indígenas” ao atribuir, no art. 158, V, ao Ministério Público a defesa dos 
direitos e interesses dessas populações e ao consignar no art. 206 um tratamento especial quanto à 
exploração de riquezas minerais em “terras indígenas.” 
   Outrossim, cabe registrar que o mesmo substitutivo consagra nas Disposições Transitórias, no que 
diz com as providências para a demarcação, a expressão terras ocupadas pelos índios. 
Parecer:   
   A Emenda propõe modificação do item X do art. 22, do Projeto de Constituição.  
Pelo Projeto, incluem-se entre os bens da União: "X - as terras de posse imemorial, onde se acham 
permanentemente localizados os índios".  
Com a modificação proposta, incluem-se entre os bens da União: "X - as terras ocupadas pelos 
índios".  
Considerando que o Projeto define com clareza o conceito de posse imemorial, no Título VIII, 
Capítulo VIII - Dos Índios, art. 269, § 1o., concluímos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01903 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir o § 1o. art. 22 e incluir parágrafo novo no art. 207.  
"Parágrafo... - É assegurada aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Municípios e órgãos da  
administração direta da União, nos termos da lei  
complementar, participação pela exploração  
econômica e aproveitamento pela União das jazidas  
de petróleo e gás natural em seus territórios, bem  
como na plataforma continental e no mar territorial respectivos.' 
Justificativa 
A redação do parágrafo do Art. 22 pode vir a representar para o Poder Público uma forma de extrair 
recursos compulsoriamente da sociedade mais ampla que através de tributos, sem sujeitar-se às 
normas e regras pertinentes – notadamente, as garantias ao contribuinte.  
Como a participação na exploração refere-se a “todos” recursos naturais, conforme o apetite do 
legislador, pode o Estado, através deste mecanismo, obter parte da renda gerada em atividades 
como pesca, agricultura, pecuária, mineração e silvicultura. Ora, são atividades econômicas, como 
outras, já tributadas pelos mais diferentes tipos de impostos. A medida representaria um ônus 
adicional injustificado sobre estes setores. 
Se a intenção é destinar recursos a governos estatais e municipais onde se localizam a referida 
exploração econômica, vale notar que estados já ganham com a arrecadação ampliada de ICM que, 
com a nova Constituição, passará a incidir sobre minerais, combustíveis e energia elétrica. Ao mesmo 
tempo, o município tem ampliado o valor adicionado gerado em seu território e, por conseguinte, sua 
cota-parte do imposto estadual. 
Sem contar que sobre estes produtos, em algum momento, incide o IR e o IPI< repartidos pela União 
através dos Fundos de Participação, significativamente aumentados. 
É verdade que, no Brasil, há distribuição de recursos no sentido do dispositivo questionado, mas 
especifica a uma atividade. Assim, desde a definição do monopólio estatal sobre a exploração de 
petróleo e gás, estabeleceu-se mecanismos para destinar a estados minerais. Recentemente, após, 
intensa mobilização política, o chamado “royalty” do petróleo passou a abranger também, a produção 
marítima (onde se concentra a exploração no País) tornando-se importante fonte de receita de 
algumas unidades federadas. Logo, ponderando estes fatos, propõe-se que a permanência do 
dispositivo esteja a uma limitação de sua abrangência apenas à exploração das jazidas de petróleo 
das jazidas de petróleo e gás natural.  
Parecer:   
   A modificação proposta pelo ilustre Constituinte, restringindo a participação dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para exploração econômica apenas do petróleo e gás natural não é objeto de 
consenso de uma parcela significativa de Constituintes.  
Por isto, preferimos a forma original do § 1o. do artigo 22 do Projeto de constituição "A".  
O texto do projeto garante direitos mais amplos e abrangentes, estendendo a participação no 
resultado da exploração de todos os recursos naturais.  
O texto do projeto garante direitos mais amplos e abrangentes, estendendo a participação no 
resultado da exploração de todos os recursos naturais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01995 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 22, item VI.  
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Substitua-se a redação do inciso VI do art. 22 por:  
Art. 22 - ..................................  
VII - os terrenos de marinha "considerados como interesse para segurança nacional,  
constituindo-se os demais patrimônios dos municípios". 
Justificativa 
Atualmente, grande parte dos terrenos de marinha constituído pela faixa até 33 metros do preamar 
médio de 1831 (maré-enchente que inundou as margens de rios e praias), são ocupados em toda orla 
marítima, na foz dos rios e outros logradouros por dezenas de milhares de habitações que vão desde 
os mocambos e palafitas até o arranha-céus do Rio de Janeiro ou Guarujá.  
Criou-se um problema. Esse contingente imenso de brasileiros não consegue regularizar estas 
propriedades, nem mesmo a ocupação. Poderiam deter título sobre o domínio útil, ou seja, o 
aforamento, mediante o pagamento anual do seu foro. Nas transferências poderiam, mediante 
laudêmio, alienar estes bens. 
Mas, na verdade, não conseguem, pois estes terrenos estão submetidos ao serviço do Patrimônio da 
União, com delegacias nas capitais de Estado e centralizados no Governo Federal. Logo, torna-se 
impossível o atendimento a centenas de milhares de solicitações feitas pelos ocupantes.  
Transferidos para os patrimônios dos municípios, estes imóveis poderiam ser administrados de forma 
direta e simplificada, com critério objetivo e localizado, evitando-se a especulação e a incrível 
corrupção que grassa nesse setor.  
Estes terrenos de marinha foram instituídos desde o século passado, tendo em vista apenas o 
interesse dos mesmos à segurança nacional, porque eram exatamente os imóveis que se dispunham 
ao longo de nossa consta litorânea. Portanto, eram necessários para ali se postarem os canhões ou 
tropas que defendiam nosso território, contra o desembarque de eventuais naus invasoras. Claro esta 
que com o adento do míssil, do radar, do avião a jato, para não nos referimos aos submarinos 
atômicos ou às bombas de hidrogênio, a reminiscência fica apenas como um sonho de um passado 
distante de aventuras e piratarias, apesar destas continuarem, mas agora, por computadores, por 
rádios e por satélites.  
Parecer:   
   A emenda pretende modificar a redação de um inciso VI do Artigo 22 a fim de distinguir entre os 
terrenos de Marinha os pertencentes à União quando forem de interesse da União e os pertencentes 
aos Municípios nos demais casos.  
Por sua natureza, pelas suas funções de estarem recobrindo a zona costeira é necessário que os 
terrenos de Marinha tenham sua ocupação, utilização e disponibilidade regrada pela mesma entidade 
federativa a fim de evitar regulamentações diferentes ou conflitantes.  
Opinamos pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
[...] 
CAPÍTULO II 
DA UNIÃO 
Art. 21. Incluem-se entre os bens da União: 
I – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental por ela definidas em lei. 
II – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais 
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de um Estado, constituam limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele 
provenham, as terras marginais e as praias fluviais.  
III – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas: as ilhas 
oceânicas e marítimas, excluídas as já ocupadas pelos Estados e Municípios. 
IV – os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 
V – o mar territorial. 
VI – os terrenos da marinha e seus acrescidos. 
VII – os potenciais de energia hidráulica. 
VIII – as cavidades naturais subterrâneas de interesse cientifico ou turístico, assim como os sítios 
arqueológicos e pré-históricos. 
IX – as terras de posse imemorial, onde se acham permanentemente localizados os índios.  
X – os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos. 
Parágrafo 1º É assegurado, na forma da lei, à União ou a órgão de sua administração direta, aos 
Estados, ao Distrito Federal, e aos Municípios, participarão no resultado da exploração econômica de 
petróleo e de gás natural, em seus territórios, bem como de recursos minerais da plataforma 
continental e da zona econômica exclusiva que lhes corresponda. 
Parágrafo 2º A faixa Interna de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 
terrestres designadas como faixa de fronteira, a considerada fundamental para a defesa do território 
nacional, e sua ocupação e utilização serão regulamentada em lei. 
[...] 

Assinaturas  

1. Waldeck Ornellas 
2. José Dutra 
3. Sadie Hauache 
4. Ézio Ferreira  
5. Carreu Benevides 
6. José Egreja  
7. Ricardo Izar 
8. Afif Domingos  
9. Jaime Paliarin 
10. Delfim Netto 
11. Farabulani Júnior  
12. Fausto Rocha 
13. Irapuan Costa Júnior  
14. Roberto Balestra  
15. Luiz Soyer  
16. Délio Braz  
17. Naphali Alves de Souza 
18. Jalles Fontoura  
19. Paulo Roberto Cunha  
20. Pedro Canedo  
21. Lúcia Vânia  
22. Nion Albernaz  
23. Fernando Cunha 
24. Antonio Cunha 
25. Djenal Gonçalves  
26. José Luorenço 
27. Luíz Eduardo  
28. Eraldo Tinoco  
29. Benito Gama 
30. Jorge Vianna 
31. Angelo Magalhaes  
32. Jonival Lucas 
33. Sérgio Brito  
34. Roberto Balestra  
35. Waldeck Ornélas  
36. Francisco Benjamim  
37. Etevaldo Nogueira  
38. João Alves 
39. Francisco Diógenes  

40. Antonio Carlos Mendes 
Thame  

41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 

78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  
88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 216  

 

117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 

176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  

236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter o domínio 
das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao contrario do que 
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alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, igualmente, 
escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um maior avanço do Estado no 
meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para adequação mais precisa do texto às finalidades 
a que se propõe. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e alíneas 
"b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; 
Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; incisos, 
VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", "d"; Art. 41 
("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e incisos I, II; 
Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00100 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "terras marginais" do inciso III do Artigo 20 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
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“Terras marginais” não exprime um conceito jurídico consagrado no direito brasileiro. Nele, o máximo que 
encontramos é o conceito de “terrenos marginais”. Com esforço, poderíamos assimilar os dois conceitos. Não 
evitaríamos, contudo, confusões. Por outro lado, as “terras marginais” não têm uma configuração natural definida 
como a tem, por exemplo, a praia fluvial. Uma praia é uma praia. E “terras marginais”, o que são? Qual a sua 
extensão? Para evitar sérios embargos na interpretação futura do texto, é que se propõe a retirada da 
expressão. 
Parecer:   
   A expressão "terra marginais" é ambígua, não configura termo jurídico que possa ser acolhido em texto 
constitucional.  
Tampouco tal formulação do conceito encontra guarida no direito brasileiro.  
Entendemos que a intenção de classificar os terrenos marginais aos rios entre os bens da União já está atendida 
na abrangência da expressão "praias fluviais".  
Em razão do exposto, somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:00645 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DELFIM NETTO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IX do artigo 20 do Projeto de Constituição (redação para o 2o. Turno). 
Justificativa 
A atual Constituição nada prevê sobre a propriedade do subsolo ou de recursos minerais representando a 
inovação um retrocesso no trato da matéria que, tradicionalmente, tem sido regulada pela lei ordinária, critério 
que deve prevalecer na nova carta. Prever como de propriedade da União o subsolo e recursos minerais, 
significará a criação de entraves burocráticos que, certamente, impactarão negativamente as atividades de 
mineração no País.  
Parecer:   
   Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, além de escassos, são exauríveis e não-renováveis, motivo, por 
que devem ficar sob o domínio da União, a quem está afeta a política e a estratégia de desenvolvimento 
econômico e social global para o País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00688 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   No art. 20, § 1o. suprima-se a seguinte expressão:  
"... e de outros recursos minerais...". 
Justificativa 
Tanto a título de compensação financeira como via participação nos resultados da lavra, não vemos como possa 
ser devido pagamento aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  
A participação nos resultados da lavra, mentida no § 1º do artigo 20 do Projeto, historicamente, é explicável 
como sendo a quantia devida pelo concessionário ao superficiário, em razão da perda do direito de preferência 
deste (conforme Constituição de 1946) ou ainda como compensação pelo constrangimento e a restrição imposta 
ao uso de sua propriedade.  
Conforme texto do Projeto, votado em primeiro turno, a propriedade do solo será do superficiário, os recursos 
minerais, inclusive do subsolo, incluem-se entre os bens da União (art. 20 e 183) e a competência para legislar 
sobre jazidas, minas e outros recursos minerais será igualmente da União (art. 22, XII). Por conseguinte, 
somente o superficiário que tem o uso e gozo de sua propriedade turbada em razão da exploração de 
substancias minerais e a União, proprietária dos recursos minerais, são os que tem algum direito a ser 
ressarcido.  
A nosso ver, a obrigação compulsória, em dinheiro e instituída em lei de pagar compensação ou parcela do 
resultado da lavra aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, ora pretendida, por não se constituir 
sanção pela prática de ato ilícito, enquadra-se perfeitamente no conceito de tributo.  
Assim, essa obrigação compulsória tendo todas as características de tributo estaria a incidir sobre o mesmo fato 
gerador do imposto cobrado pela exploração das substâncias minerais, representando autentico BIS IN IDEM, 
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além de significar mais um encargo adicional e recair sobre o preço desses bens primários. Isso certamente 
inibirá as exportações de minerais, cujo preço é regulado pela concorrência internacional, e aumentará o preço, 
no mercado interno, dos produtos industrializados que se valem dos minerais como matéria prima.  
Parecer:   
   A matéria foi amplamente debatida e, segundo consta dos anais da Assembleia Nacional Constituinte, foi 
objeto de amplo acordo e consenso. A participação dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de órgãos 
da Administração direta da União sobre o resultado da exploração desses recursos constitui a forma adequada 
de compensá-los pelos danos ambientais e sociais que tal exploração acarrete.  
Pelo não-acolhimento. 
   
   EMENDA:00747 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DEL BOSCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir do Art. 20 o Inciso VII: "Os terrenos de marinha e seus acrescidos". 
Justificativa 
O pedido de supressão desse inciso visa a extinção da figura de laudêmio que grandes prejuízos traz à 
população de baixa renda, ocupante das regiões ribeirinhas.  
Não convém à sociedade brasileira que se mantenha tal inciso gerador de ônus para pessoas menos 
favorecidas financeiramente.  
Parecer:   
   Tradicionalmente, os terrenos de marinha e seus acrescidos fizeram parte integrante dos bens da União. 
Razões de ordem econômica, estratégica e de segurança nos induzem a opinar pela manutenção sob o mesmo 
domínio.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00768 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PSDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Artigo 20, inciso X a expressão "de interesse científico ou turístico". 
Justificativa 
O Brasil é um dos países com maior patrimônio espeleológico do mundo, devendo o mesmo ser o objeto de 
ampla tutela constitucional.  
Para que isto se opere é necessária a supressão ora proposta, posto que a referida proteção deve se estender a 
todas as cavidades espeleológicas.  
Caso o texto seja mantido estarão desprotegidas as cavidades de interesses ecológico. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda, tendo em vista os argumentos convincentes expendidos pelo seu ilustre autor, pois o 
objetivo primacial do dispositivo é deixar sob a tutela da União todo o nosso patrimônio espeleológico.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01013 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: § 1o. do Art. 20 do Projeto de Constituição "B"  
Suprima-se a expressão "e outros recursos  
minerais", contida no § 1o. do Art. 20 do Projeto  
de Constituição "B", que ficará com a seguinte redação:  
"É assegurada, nos termos da lei, aos  
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Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios bem  
como a órgãos da administração direta da União,  
participação no resultado da exploração de  
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para  
fins de geração de energia elétrica no respectivo  
território, plataforma continental, mar  
territorial ou zona econômica exclusiva, ou  
compensação financeira por essa exploração." 
Justificativa 
Sob pena de tornar gravosa a atividade de mineração no Brasil, com riscos seríssimos para a soberania do País, 
deve-se eliminar do texto a expressão “e outros recursos minerais, eis que as substâncias minerais são 
produzidas e comercializadas no regime de livre concorrência, tanto no mercado interno como no externo, como 
qualquer produto das demais atividades econômicas, à exceção do petróleo e gás natural, que não monopólio 
da União.  
Não se pode, pois, equiparar os produtos minerais ao petróleo e ao gás natural, ambos submetidos ao regime de 
monopólio, e daí criar-se para os minerais a figura de “royalty”, sob a forma de participação no resultado da 
exploração mineral, dada aos Estados, Distrito Federal, Municípios e Órgãos da Administração Direta da União.  
A isto se adiciona a circunstância de não ser possível à mineração, a exemplo do petróleo, transferir os ônus ou 
encargos, que irão acrescer-se a seus custos, para os consumidores finais, o que só é possível para os 
derivados do petróleo.  
Diante do exposto, propugnamos pela supressão “e outros recursos minerais”, de modo a evitar a inviabilização 
do setor mineral do país, tendo em conta o vastíssimo elenco de novos ônus criados para a mineração brasileira, 
ao longo do corpo desta Carta Marna em elaboração, situação ainda mais facilitada pela também proposta 
constitucional, já aprovada em 1º Turno, da extinção do Imposto Único sobre Minerais, tributo que dispunha para 
a produção mineral, compatível com sua real capacidade contributiva.  
Parecer:   
   Pelo não-acolhimento, nos termo da emenda número 2T00688-8. 
   
   EMENDA:01192 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV, do artigo 20, Capítulo IV, da União, a seguinte redação:  
"IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias  
marítimas, as ilhas oceânicas e marítimas, excluídas as áreas que já estiverem no domínio dos  
Estados, Municípios e particulares." 
Justificativa 
O art. 26 elenca os bens dos Estados, neles incluído, em seu inciso II, as ilhas oceânicas e marítimas, já 
ocupadas pelos Estados e Municípios.  
Se tais áreas se consideram “bens dos Estados”, portanto incorporados ao seu domínio, sobre os quais exerce o 
“imperium”, não há que se falar, no art. 20, inciso IV, em “excluídas as já ocupadas pelos Estados e Municípios”.  
A contradição, que é evidente, decorre de lamentável e, infelizmente, costumeira confusão entre as noções de 
“domínio (propriedade) e “ocupação” (posse). 
Se as áreas excluídas no inciso IV do art. 20 se incorporam aos bens dos Estados, como se vê do art. 26, inciso 
II, estão sob o seu domínio.  
A emenda ora proposta, além de evitar a colisão entre os dispositivos, permite corrigir evidente erro, que afronta 
a doutrina. 
O que se quer dizer é que ficam excluídos do rol dos bens da União aquelas áreas, nas ilhas oceânicas e 
marítimas, que já estejam, no domínio dos Estados e Municípios.  
Da maneira como está redigido o texto, há contradição incontornável, já que os Estados e Municípios não podem 
considerar, como bens incorporados a seu patrimônio, áreas sobre-as quais exerçam mera ocupação, que á 
matéria de fato. 
O decreto-lei nº 9.760/46, ao elencar os bens imóveis da União, aludiu às “ilhas situadas nos mares territoriais 
ou não, se por qualquer título legítimo não pertencerem aos Estados, Municípios ou particulares”.  
Embora imprecisa a redação, percebe-se, nitidamente, que a intenção do legislador foi a de resguardar os 
direitos adquiridos dos Estados, Municípios e particulares, que portassem títulos legítimos, como tal presumidos 
os inscritos no Registro Imobiliário. 
A Constituição de 1967, entretanto, ao aludir apenas às ilhas oceânicas, tornando-as parte do território brasileiro, 
seguindo entendimentos equivocados, teria cassado o direito de propriedade “dos que eram proprietários de 
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ilhas, terrenos ou edifícios situados em ilhas que estão para lá da faixa oceânica brasileira”, o que levou 
PONTES DE MIRANDA a recomendar que o legislador deveria “cogitar de lei que, de certo modo, indenize as 
perdas, pois as Constituições são retroeficazes” (Comentários à Constituição de 1967, T. I, pág. 538).  
Foi preciso que a construção pretoriana, mitigando o preceito constitucional fizesse a distinção entre ilhas 
oceânicas (cercadas pelas grandes profundidades) e as marítimas (meros afloramentos da plataforma 
continental), o que agora se consolida no texto constitucional (RTJ nº 113, fls. 1279). 
Quanto aos Estados e Municípios, não há que se falar tenham eles “ocupação” de tais ilhas, o que, 
efetivamente, não ocorre. Exercem eles, ou o imperium, quando já incorporadas a seus territórios, ou o 
dominium, quando resultante de títulos aquisitivos, regularmente inscritos no Cartório Imobiliário. 
A ocupação, mera questão de fato, é típica de particularidades, mas jamais das pessoas jurídicas de Direito 
Público, como os Estados e os Municípios.  
Quanto à inclusão dos particulares, essa se justifica para evitar a violação de seus direitos adquiridos.  
Se não incluímos dos particulares, haverá contradição com o artigo 6º § 5º, que estabelece que a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
A nova redação proposta, além de sanar o erro e evitar contradição, se reveste de profundo social, protegendo 
os direitos adquiridos dos Estados, Municípios e dos particulares, que já exercerem domínio sobre das ilhas 
oceânicas e marítimas.  
Em resumo, as ilhas marítimas ou costeiras constituem Território Brasileiro e das unidades federativas 
litorâneas, sendo que o domínio dos terrenos de marinha e seus acrescidos, que os rodeiam, é da União, a 
quem também, pertencerá o domínio da parte nuclear, salvo se já pertencer aos Estados, Municípios ou 
particulares que tenham títulos legítimos.  
Parecer:   
   O art. 20 arrola os bens que compõem o patrimônio da União, que, de certa forma, constituem uma fração dos  
bens públicos. O inciso IV exclui desse rol as ilhas oceânicas e marítimas já ocupadas pelos Estados e  
municípios. A emenda fere o objetivo primacial da ressalva inserida no final do inciso IV, pois alude, aos  
bens dominicais sujeitos ao regime jurídico de direito privado, regulado pelo direito civil, o que ficaria in-  
coerente com o disposto no art. 26 - incisos II e III.  
Ademais, implica reconhecimento constitucional à apropriação de terras públicas feitas por particulares.  
Em razão disso, nosso parecer é pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:01234 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 20, inciso IX.  
Suprima-se, do artigo 20, o inciso IX: "os recursos minerais, inclusive os do subsolo;". 
Justificativa 
A inserção dos recursos minerais no rol dos bens da União significa a estatização de todos esses recursos 
existentes no território nacional, que na superfície, quer no subsolo.  
O atual regime jurídico, aplicável aos recursos minerais, trata-os como bens sujeitos à administração da União, 
sobre os quais essa exerce sua jurisdição, mas não os elenca como bens de sua propriedade. Ao fazê-lo, a nova 
os elenca como bens de sua propriedade. Ao fazê-lo, a nova Constituição estará incorporando ao domínio da 
união uma nova gama de bens, o que, em razão de sua natureza, implicará em converter a exploração dos 
mesmos em uma alienação de bens públicos, contrariando toda uma tradição jurídica, segundo a qual os bens 
públicos não são alienáveis, exceto por lei especifica.  
É bem verdade que, para minimizar este problema, o novo texto diz em seu artigo 182, § 2º, que o resultado da 
exploração pertence ao autorizado ou concessionário da lavra. Isto, entretanto, não elimina a quebra do princípio 
geral, qual seja, o de que todos os bens minerais do país deixaram de ser res nullius para tornarem-se bens 
públicos, cujo fato poderá ensejar consequências jurídicas indesejáveis para o futuro de sua exploração pelo 
setor privado.  
Parecer:   
   Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, além de escassos, são exauríveis e não-renováveis, motivo por 
que devem ficar sob o domínio da União, a quem está afeta a política de desenvolvimento econômico e social 
global para o País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01272 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 20, § 1o.  
Suprima-se, do § 1o. do Art. 20, a seguinte expressão:..."de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica"... 
Justificativa 
Trata-se de um verdadeiro sistema tributário paralelo, pelo qual todas as entidades de direito público interno se 
concertem em co-beneficiárias da exploração dos recursos ali mencionados, onerando, ainda mais, essas 
atividades. Não se concebe qualquer justificativa econômica ou jurídica para tal desmesurada intervenção do 
Poder Público nesse setor, especialmente quando se trata dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Primeiro, 
porque se os bens explorados passarem ao elenco dos bens da União, não lhes deve mesmo caber qualquer 
benefício em virtude de sua exploração, segundo, porque se vão elevando de tal forma os custos da exploração 
mineral, com a adição de tantos particípios, que a competitividade de nossas exportações pode ficar 
comprometida, resultado em sério prejuízo aos interesses do País.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda número 2T-00688-8. 
   
   EMENDA:01281 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 20, § 1o.: Suprimir a expressão "bem como a órgãos da administração direta da União". 
Justificativa 
Atribuir-se-ia participação, no resultado da exploração de petróleo e outros minerais ou fosseis, a quem não é 
pessoa jurídica. Os “órgãos” não são dotados de personalidade.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda número 2T00688-8. 
   
   EMENDA:01379 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 20, § 1o.  
Suprima-se, do § 1o. do Artigo 20, a expressão: ..."e de outros recursos minerais'... 
Justificativa 
Como se sabe, a exploração de recursos minerais, à exceção daqueles sob regime de monopólio, faz-se 
independentemente das características e da natureza jurídica do concessionário da lavra mineral – se pessoa 
jurídica de direito público ou privado, empresa estatal ou privada – voltada à venda do produto em livre 
concorrência, seja no mercado interno ou no externo, como qualquer outra atividade econômica. 
Desta forma, não é possível à mineração, como nas atividades sujeitas aos regimes de monopólio, transferir 
para o consumidor final, a seu bel prazer, ônus ou encargos que elevem seus custos: não se aplicam, pois, à 
atividade mineral, os princípios, por exemplo, do “royalty”, instituído para o petróleo. 
Recomenda-se, pois, sob pena de tornar-se gravoso o produto mineral, especialmente para a exportação, por 
sem imprescindível à atividade mineral do País, que se elimine do texto a expressão “e outros recursos 
minerais”, uma vez que, com contrapartida do exercício de sua atividade econômica, a mineração já dá sua 
contribuição pecuniária à União, Distrito Federal, Estados e Municípios, sob pena de impostos. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda número 2T00688-8. 
   
   EMENDA:01449 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do Art. 20 do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa 
A singularização da “faixa de fronteira”, sujeita a restrições de atividade econômica, é em si mesmo obsoleta, 
numa era em que a integração regional e a formação de uniões aduaneiras é um pré-requisito para dinamização 
do comercio internacional. 
A faixa de fronteira é um conceito herdado da guerra de trincheiras, tornada obsoleta pelos misseis e aviões. É a 
mentalidade da linha Maginot transporte, para o numero brasileiro, cujas fronteiras não apresentam inimigos 
críveis. 
De qualquer maneira, a extensão de 100 quilômetros subtrairia parte substancial de Estados e Territórios, como 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazonas e Pará, ao controle das 
autoridades locais, e contribuiria para dificultar o exercício das atividades econômicas, quando o desejável seria 
precisamente o inverso o adensamento do comercio, agricultura e indústria nessas regiões, em benefício da 
própria defesa nacional. 
Parecer:   
   Os países, para manterem o inter-relacionamento pacífico, precisam ocupar e defender as suas fronteiras, e 
mesmo assim não são poucos os incidentes ocorridos e que exigem a mobilização de tropas e equipamentos 
militares para solução de conflitos.  
O tráfico de drogas, o tráfego de produtos contrabandeados, as migrações clandestinas, a internação de 
produtos nacionais em outros países (ex: a soja brasileira no Paraguai) são exemplos que denotam a 
vulnerabilidade das nossas fronteiras secas.  
Por isso, não obstante as ponderações do Autor da Emenda, somos pela manutenção do texto em questão.  
Ademais, é preciso lembrar que a extensão da faixa de fronteiras tem direta vinculação com as questões de 
estratégia econômica nacional contidas no artigo 182, 1o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01703 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso XI do artigo 20, a expressão "tradicionalmente". 
Justificativa 
A comunidade indígena, no decorrer dos tempos passou por um constante processo de deslocamento dos seus 
habitantes originais.  
Entendemos que a expressão “tradicionalmente”, não considerando o referido processo, dificultará o 
entendimento de quais são as terras que os indígenas terão direito. 
Parecer:   
   A matéria foi alvo de ingentes discussões e debates durante todo o período de funcionamento da Assembleia 
Nacional Constituinte.  
Concorreriam nossos aborígines risco de perder a posse das terras tradicionalmente por eles ocupadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01753 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO PACHECO (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V do artigo 20 a expressão "os recursos naturais", ajustando-se a  
redação para: "- a plataforma continental e a zona econômica exclusiva". 
Justificativa 
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A Constituição em vigor inclui, entre os bens da União, “a plataforma continental”, o que abrange tudo, inclusive 
os recursos naturais nela existentes.  
Na redação aprovada em 1º turno, há restrição grave, pois, ao limitar-se a propriedade da União “aos recursos 
naturais”, pode dar-se a impressão – e haverá problemas – de que o Brasil renuncia ao seu domínio soberano 
incidente sobre a plataforma, adstringindo-o aos recursos naturais. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Álvaro Pacheco, ao suprimir a expressão "recursos naturais", exclui do domínio da 
União as riquezas naturais, incluindo os minérios, exatamente na plataforma continental e na zona econômica 
exclusiva. Ficaria sob o domínio da União somente a área física especificada e não os seus bens naturais que 
poderiam ser objeto de exploração, além de irregular e desordenada, contrária ao interesse nacional.  
Pela rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00003 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no texto do art. 19, § 2o, a seguinte expressão "designada como faixa de fronteira" 
Justificativa 
Suprime-se, no texto do art. 19, § 2º, a seguinte expressão “designada como faixa de fronteira” 
   
   EMENDA:00145 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Art. 19 - III - As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito  
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, constituam limites com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, as terras marginais e as praias fluviais"". 
Justificativa 
A descrição do domínio hídrico que se proíbe em alternativa é simétrica à de art. 27, I, tão bem lançada no 
Capítulo III – Dos Estados Federados, para a descrição dos bens dos Estados. Além de mais precisa e moderna, 
considerando implicitamente os depósitos, as represas, os açudes e os canais artificiais; a identidade na técnica 
redacional de ambos os textos permite uma interpretação homogênea e equilibrada daqueles dois dispositivos 
em sistema.  
   
   EMENDA:00225 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 19 - ..........................  
I - Diga-se: "os que lhe pertencem ou vierem a pertencer;" 
Justificativa 
Fica melhor, tecnicamente, a redação proposta.  
   
   EMENDA:00226 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 19 - ............................  
III - Diga-se: "... provenham e suas respectivas praias e terrenos marginais;" 
Justificativa 
Dizendo-se “respectivas praias e terrenos marginais”, ficam abrangidos os lagos e os rios. 
   
   EMENDA:00283 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Sugere-se substituir reguladas por dispostas. 
Justificativa 
Já que o regulamento tem acepção precisa no direito público diferente do que se pretende no texto.  
 
   
   EMENDA:00284 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   "V - Os limites do território nacional; espaço aéreo e marítimo e bens da União". 
Justificativa 
Faz-se necessária a adoção do ponto e vírgula para impedir uma correlação inexata entre “limites” e espaço 
aéreo e marítimo.  
Suprime-se, também a expressão “domínio”, por revelar-se absolutamente tecnológica, posto que “bens da 
União” é termo que denota inequivocamente uma relação de propriedade. 
   
   EMENDA:00497 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se antes da expressão "e à preservação ambiental" a expressão "e transporte". 
Justificativa 
O acréscimo da expressão “e transporte” justifica-se para incluir entre as vias federais a que se refere o inciso II, 
as linhas de transmissão de energia, as quais ocupam, nos países industrializados, área superior a 1% (um por 
cento) do território.  
   
   EMENDA:00618 EM ANALISE  
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
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Texto:   
   Inclua-se a expressão ", ressalvado o disposto no item IV deste artigo." no inciso I do artigo 19 do Projeto de 
Constituição "C". 
Justificativa 
Trata-se de adequação de Texto com o inciso IV, onde a União perde para Estados e Municípios terras que hoje 
lhe pertence, as ilhas ocupadas por Estados e Municípios (art. 25, II).  
Essas terras atualmente pertencem à União e deixarão de fazê-lo. 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 20 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 

 


