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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. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
      I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
      II - garantir o desenvolvimento nacional;  
      III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;  
      IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.   
 

1 – Sugestões localizadas1  

 
   SUGESTÃO:00694 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   2 - ORGANIZ. DO ESTADO. SUGERE SEREM TAREFAS FUNDAMENTAIS DO ESTADO,  
ENTRE OUTRAS: PROMOVER O BEM-ESTAR DO POVO, A REAL IGUALDADE  
ECONÔMICA, POLÍTICA E CULTURAL DE TODOS OS BRASILEIROS, MEDIANTE A  
TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS E A SOCIALIZAÇÃO PROGRESSIVA DOS MEIOS  
DE PRODUÇÃO, ABOLINDO A EXPLORAÇÃO E A OPRESSÃO DO HOMEM PELO HOMEM. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de reuniões e audiências 
públicas realizadas pela Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e das 
Garantias está disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 3  

 

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E DAS GARANTIAS - IB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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

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

valores fundamentais da vida humana seja igual para todos.  

[...] 

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

principal finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de 

todos no seu processo de desenvolvimento. 

[...] 

§ 5º - São tarefas fundamentais do Estado:  

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

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

toda tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

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

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

constitucionalidade e a legalidade;  

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

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

opressão e exploração do homem pelo homem, e garantir o bem-estar e a 

qualidade de vida do povo.  

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

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

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

valores fundamentais da vida humana seja igual para todos.  

[...] 

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

principal finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de 

todos no seu processo de desenvolvimento.  

[...] 

§ 5º - São tarefas fundamentais do Estado:  

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

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

toda tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

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

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
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constitucionalidade e a legalidade;  

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

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

opressão e exploração do homem pelo homem, e garantir o bem-estar e a 

qualidade de vida do povo.  

[...] 

 

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

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

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 9/7/1987, Supl., a partir 

da p. 27. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

 

4 – Comissões temáticas 

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

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 22 - O Estado Brasileiro está submetido aos desígnios da sociedade civil, e 

suas finalidades internas fundamentais são:  

I - construir uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentais da vida 

humana seja igual para todos;  

II - consolidar a identidade povo e nação pela integração de todos nos processos 

das decisões nacionais, das políticas de procedimentos e dos projetos e ações para 

o desenvolvimento econômico e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída; 

III - empreender, por etapas planejadas e constitucionalmente compulsórias, a 

erradicação da pobreza e a interpenetração dos extratos sociais, de modo que, 

desde a concepção, todos tenham iguais oportunidades de viver saudável e 

dignamente;  

IV - favorecer o sentido social da liberdade, a fim de que todos disponham de tantas 

liberdades quanto o que mais dispõe de liberdades entre todos, critério em que se 

legitima a intervenção equalizadora do Estado para alinhar a sociedade na direção 

de uma democracia de liberdades igualadas;  

V - reger a justiça social pela implementação das condições necessárias para que a 

felicidade de cada um não custe a infelicidade de ninguém mas contribua para a 

felicidade de todos. 

 

Art. 23 - São tarefas fundamentais do Estado:  

I - garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, 

econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda 

tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

II - assegurar a participação organizada do povo na formação das decisões 

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

constitucionalidade e a legalidade;  

III - democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho 

e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de opressão e exploração 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
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do homem pelo homem e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 15  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 22 - O Estado Brasileiro está submetido aos desígnios do povo e suas 

finalidades internas fundamentais são:  

I - construir uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentais da vida 

humana seja igual para todos;  

II - consolidar a identidade povo e Nação pela integração de todos nos processos 

das decisões nacionais, das políticas de procedimentos e dos projetos e ações para 

o desenvolvimento econômico e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída; 

III - empreender, por etapas planejadas e constitucionalmente compulsórias, a 

erradicação da pobreza e a interpenetração dos estratos sociais, de modo que 

todos tenham iguais oportunidades de viver saudável e dignamente;  

IV - favorecer o sentido social da liberdade, a fim de que todos disponham de tantas 

liberdades quanto o que mais dispõe de liberdades entre todos, critério em que se 

legitima a intervenção equalizadora do Estado para alinhar a sociedade na direção 

de uma democracia de liberdades igualadas;  

V - promover a justiça social pela implementação das condições necessárias para 

que a felicidade de cada um não custe a infelicidade de ninguém mas contribua 

para a felicidade de todos. 

Art. 23 - São tarefas fundamentais do Estado:  

I - garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, 

econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda 

tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

II - assegurar a participação organizada do povo na formação das decisões 

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

constitucionalidade e a legalidade;  

III - democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho 

e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de opressão e exploração 

e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo. 

 

Consulte na 13ª reunião da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 

Homem e da Mulher, a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da 

Assembleia Nacional Constituinte de 2/7/1987, Supl., a partir da p. 2. Disponível 

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

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

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

direitos-e-garantias 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 6º - O Estado brasileiro está submetido aos desígnios do povo e suas 

finalidades internas fundamentais são:  

I - construir uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentais da vida 

humana seja igual para todos;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
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II - consolidar a identidade povo e Nação pela integração de todos nos processos 

das decisões nacionais, das políticas de procedimentos e dos projetos e ações para 

o desenvolvimento econômico e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída;  

III - empreender, por etapas planejadas e constitucionalmente compulsórias, a 

erradicação da pobreza e a interpenetração dos estratos sociais, de modo que 

todos tenham iguais oportunidades de viver saudável e dignamente;  

IV - favorecer o sentido social da liberdade, a fim de que todos disponham de tantas 

liberdades quanto o que mais dispõe de liberdades entre todos, critério em que se 

legitima a intervenção equalizadora do Estado para alinhar a sociedade na direção 

de uma democracia de liberdades igualadas;  

V - promover a justiça social pela implementação das condições necessárias para 

que a felicidade de cada um não custe a infelicidade de ninguém mas contribua 

para a felicidade de todos. 

Art. 7º - São tarefas fundamentais do Estado:  

I - garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, 

econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda 

tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

II - assegurar a participação organizada do povo na formação das decisões 

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

constitucionalidade e a legalidade;  

III - democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho 

e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de opressão e exploração 

e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 53.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 5º - O Estado brasileiro está submetido aos desígnios do povo e suas 

finalidades internas fundamentais são:  

I - construir uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentais da vida 

humana seja igual para todos;  

II - consolidar a identidade povo e Nação pela integração de todos nos processos 

das decisões nacionais, das políticas de procedimentos e dos projetos e ações para 

o desenvolvimento econômico e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída; 

III - empreender, por etapas planejadas e constitucionalmente compulsórias, a 

erradicação da pobreza e a interpenetração dos estratos sociais, de modo que 

todos tenham iguais oportunidades de viver saudável e dignamente;  

IV - favorecer o sentido social da liberdade, pela ação equalizadora do Estado;  

V - promover a justiça social pela implementação das condições necessárias para 

que a felicidade de cada um não custe a infelicidade de ninguém mas contribua 

para a felicidade de todos. 

Art. 6º - São tarefas fundamentais do Estado:  

I - garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, 

econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda 

tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

II - assegurar a participação organizada do povo na formação das decisões 
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nacionais, defender a democracia política e econômica e fazer respeitar a 

Constituição e as Leis;  

III - democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho 

e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de opressão e exploração 

e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 137.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 4º - São tarefas fundamentais do Estado:  

I - garantir o desenvolvimento e a independência nacionais;  

II - empreender por etapas planejadas a erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades sociais e regionais;  

III - promover a superação dos preconceitos de raça, sexo, cor, idade e de todas as 

outras formas de discriminação 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 47.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 3º - São objetivos fundamentais do Estado:  

I - garantir a independência e o desenvolvimento nacionais;  

II - erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  

III - promover a superação dos preconceitos de raça, sexo, cor, idade e de outras 

formas de discriminação. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 109/87, referente à Emenda nº 34052. O destaque foi 

rejeitado.  

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

rejeitado.  

Destaque apresentado nº 488/87, referente à Emenda nº 21953. O destaque foi 

rejeitado.  

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

partir da p. 893. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 3º São objetivos fundamentais do Estado:  

I - garantir a independência e o desenvolvimento nacionais;  

II - erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  

III - promover a superação dos preconceitos de raça, sexo, cor, idade e de outras 

formas de discriminação. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02037, art. 3º. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque da Emenda nº 01225. A emenda foi rejeitada.  

Requerimento de destaque da Emenda nº 01477. A emenda foi rejeitada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/1/1988, a partir da 

p. 6682. 

 

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

2º) 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - garantir a independência e o desenvolvimento nacionais;  

II - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades entre as 

pessoas e as regiões 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o art. 3º, conforme relatório 

geral, volume 299, página V transcrito abaixo: 

Art. 3º: Substitui "São objetivos" por "Constituem objetivos", para evitar a repetição 

do termo inicial do art. 2º, bem como "do Estado" por "da República Federativa do 

Brasil". Ao dispositivo foi agregado, sob a forma de inciso II, o segmento transposto 

do art. 1º, "caput", acima transcrito. No inciso IV, substitui a expressão "de outras" 

por "quaisquer outras", para dar sentido ao enunciado. 

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

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Requerimento de fusão de emendas 00237 e 01188 e destaques.  

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

p. 12214. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 2º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

                                                      
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/173anc29jan1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/283anc29jul1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 3º.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, p. 

121. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00004 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar parágrafo ao art. 1o.: "Todo  
poder é exercido por delegação e participação  
popular direta. Sua organização deve ter por fim a  
eliminação das desigualdades sociais e assegurar a  
todos uma vida digna livre e feliz". 
Justificativa: 
A proposta parte do princípio da soberania popular e de que o povo deve se constituir no principal 
sujeito político nos assuntos públicos. Dentro desta ideia de que todo poder deve ser expressão do 
povo, define os dois mecanismos básicos para o seu exercício: a delegação democrática e a 
participação popular direta. E estabelece as finalidades sociais e de realização humana em função 
das quais o poder deve ser organizar. Com base nisso, reconhece, em seguida, aos cidadãos o 
direito de se insurgir contra atos do poder ilegítimo e opressor, consagrando uma prerrogativa 
universal dos povos, assegurada, por exemplo, na Constituição Norte-Americana.  
Parecer:   
   Não vejo conveniência ou necessidade do acréscimo proposto. Os objetivos visados pelo ilustre 

                                                      
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://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Constituinte estão inseridos no "caput" do Art. 1o., e em seus parágrafos 2o. e 5o., e no Art. 23.  
Considero, pois, prejudicada a proposta. 
   
   EMENDA:00059 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Do Capítulo referente aos Direitos Políticos  
(Da Soberania), suprimam-se o art. 1o. e seus  
parágrafos. 
Justificativa: 
O Anteprojeto, logo no limiar das disposições concernentes aos Direitos Políticos, estende-se em 
definições confusas sobre a Soberania, assim ferindo não só a clareza do texto como indo além da 
órbita da competência regimental desta Subcomissão. Em abono dessa afirmativa, e para não trazer 
á colação o comparativo das Constituição brasileiras sobre essa matéria – usualmente tratada de 
forma simples e objetiva -, anotamos que o artigo 1° esclarece que o “Brasil é uma República 
soberana... empenhada em que o acesso aos valores fundamentais da vida humana seja para todos”, 
para logo em seguida, no parágrafo 2° desse mesmo artigo, dispor que “O Estado brasileiro... tem 
como finalidade precípua a integração igualitária de todos”.  
Essas repartições desnecessárias e sem claro objetivo ensejariam, se fosse o caso, emenda corretiva 
do texto. Todavia, optamos pela proposição supressiva de todo o artigo, e de seus parágrafos, em 
face dessas disposições constarem apropriadamente, com redação semelhante, do Anteprojeto da 
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais.  
Parecer:   
   Não havendo, como não há, uma rígida compartimentação entre as ideias de cada Subcomissão, e 
acreditamos que temos uma contribuição própria, e criativa, que pode ser aproveitada por 
Subcomissão afim, não vemos razão para suprimir o Art.1o.  
Além do mais, ele estabelece proposições de princípio que são fundamentais ao nosso Anteprojeto e 
que, a não serem feitas, desfiguram-no completamente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00097 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 1o. e seus parágrafos do Anteprojeto. 
Justificativa: 
As disposições constantes do art. 1° e seus parágrafos, do Anteprojeto, devem integrar, por melhor 
pertinência quanto á matéria nelas incluída, o capitulo relativo á Organização do Estado.  
Não somos contrários ao conteúdo e ao mérito das referidas normas. Apenas, convém insistir, nos 
parece que elas estão deslocadas do capítulo próprio.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do artigo 1o., e de seus parágrafos, do Anteprojeto, sob a 
argumentação de que as disposições assinaladas "devem integrar, por melhor pertinência quanto à 
matéria nelas incluídas, o Capítulo relativo à Organização do Estado".  
Os dispositivos em questão resultam de sugestões encaminhadas a esta subcomissão. Por força de 
disposições regimentais, cumpre-nos dar-lhes andamento, uma vez considerada procedente a nossa 
competência. Eventual duplicidade de texto com certeza será saneada pela sistematização das 
normas. Pela rejeição. 
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___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00046 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.  
Suprima-se o art. 1o e seus parágrafos do anteprojeto. 
Justificativa: 
As disposições constantes do Art. 1° e seus parágrafos, do Anteprojeto, devem integrar, por melhor 
pertinência quanto à matéria nelas incluídas, o capítulo relativo à Organização do Estado.  
Não somos contrários ao conteúdo e ao mérito das referidas normas. Apenas, convém insistir, nos 
parece que elas estão deslocadas do capítulo próprio.  
Parecer:   
   Manda suprimir o art. 1o e seus parágrafos do Anteprojeto, porquanto devem tais disposições 
integrar, por melhor pertinência, o capítulo relativo à Organização do Estado.  
O art. 1o. e seus parágrafos cuja supressão se pretende integram o capítulo consagrado ao conceito 
de soberania e a definição do Estado brasileiro e suas relações com a sociedade, bem como os seus 
princípios e tarefas fundamentais. Define-se a titularidade da soberania, cujo exercício parcial 
pertence ao povo, definindo-se as formas de participação.  
É a primeira vez na história do direito constitucional pátrio que se procura fixar o conceito de 
soberania no texto constitucional e não se pode tirar da "Comissão de Soberania, instituída 
especificamente pelo Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte a sua prerrogativa 
maior de disciplinar o assunto.  
Essas disposições são-lhe inteiramente pertinentes.  
Por essa razão, opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00555 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Subcomissão I-B art. 1o. parágrafo 5o. letra a.  
Substituindo-se o período "de condições  
políticas... e bélicos" pela expressão "condições internas" 
Justificativa: 
A enumeração, quando não meramente exemplificativa, torna-se restritivo, o que não é, no caso, o 
objetivo da norma.  
Por exemplo, foram omitidas as “condições sociais”, o que é uma grave lacuna. Melhor generalizar, 
portanto! 
Parecer:   
   A subcomissão entendeu melhor o texto por ela aprovado, dispondo que são tarefas fundamentais 
do Estado "garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, econômicas, 
culturais, científicas, tecnológicas e bélicas".  
Concordamos com a redação original.  
Conclusão: Rejeitada 
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___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00016 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "desde a concepção" do  
item III do art. 22. 
Justificativa 
O inciso III do art. 22 está contido em capítulo referente às relações entre o Estado e a sociedade. 
Este inciso cria normas a serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tempo, também cria direitos 
aos sujeitos integrantes de sociedade brasileira. Como é sabido a condição de sujeito de direito só se 
adquire após o nascimento com vida. Ao incluir a expressão "desde a concepção” a norma está 
criando direito para quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou o art. 3º, I, "b”, a vida 
intrauterina é inseparável do corpo que o concebeu. Logo, um dos sujeitos destinatários do direito 
criado pela norma deste item III é a mulher grávida e não o concepto. Por sua vez, a mulher grávida 
se inclui na palavra “todos”. Daí justificar-se a supressão da expressão, desde a concepção. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00043 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "desde a concepção" do  
item III do art. 22. 
Justificativa 
O inciso III do art. 22 está contido em capítulo referente às relações entre o estado e a sociedade. 
Este inciso cria normas a serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tempo, também cria direitos 
aos sujeitos integrantes da sociedade brasileira. Como é sabido a condição de sujeito de direito só se 
adquire após o nascimento com vida. Ao incluir a expressão “desde a concepção’ a norma a está 
criando direito para quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou o art. 3º, I, “b”, a vida 
intrauterina é inseparável do corpo que o concebeu. Logo, um dos sujeitos destinatários do direito 
criado pela norma deste item III é a mulher grávida e não o concepto. Por sua vez, a mulher grávida 
se inclui na palavra “todos”. Daí justificar-se a supressão da expressão, desde a concepção. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00066 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
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Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "desde a concepção" do  
item III do art. 22. 
Justificativa 
O inciso III do art. 22 está contido em capítulo referente às relações entre o estado e a sociedade. 
Este inciso cria normas a serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tempo, também cria direitos 
aos sujeitos integrantes da sociedade brasileira. Como é sabido a condição de sujeito de direito só se 
adquire após o nascimento com vida. Ao incluir a expressão “desde a concepção’ a norma a está 
criando direito para quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou o art. 3º, I, “b”, a vida 
intrauterina é inseparável do corpo que o concebeu. Logo, um dos sujeitos destinatários do direito 
criado pela norma deste item III é a mulher grávida e não o concepto. Por sua vez, a mulher grávida 
se inclui na palavra “todos”. Daí justificar-se a supressão da expressão, desde a concepção. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00084 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "desde a concepção" do  
item III do art. 22. 
Justificativa 
O inciso III do art. 22 está contido em capítulo referente às relações entre o estado e a sociedade. 
Este inciso cria normas a serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tempo, também cria direitos 
aos sujeitos integrantes da sociedade brasileira. Como é sabido a condição de sujeito de direito só se 
adquire após o nascimento com vida. Ao incluir a expressão “desde a concepção’ a norma a está 
criando direito para quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou o art. 3º, I, “b”, a vida 
intrauterina é inseparável do corpo que o concebeu. Logo, um dos sujeitos destinatários do direito 
criado pela norma deste item III é a mulher grávida e não o concepto. Por sua vez, a mulher grávida 
se inclui na palavra “todos”. Daí justificar-se a supressão da expressão, desde a concepção. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00106 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "desde a concepção" do  
item III do art. 22. 
Justificativa 
O inciso III do art. 22 está contido em capítulo referente às relações entre o estado e a sociedade. 
Este inciso cria normas a serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tempo, também cria direitos 
aos sujeitos integrantes da sociedade brasileira. Como é sabido a condição de sujeito de direito só se 
adquire após o nascimento com vida. Ao incluir a expressão “desde a concepção’ a norma a está 
criando direito para quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou o art. 3º, I, “b”, a vida 
intrauterina é inseparável do corpo que o concebeu. Logo, um dos sujeitos destinatários do direito 
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criado pela norma deste item III é a mulher grávida e não o concepto. Por sua vez, a mulher grávida 
se inclui na palavra “todos”. Daí justificar-se a supressão da expressão, desde a concepção. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação III, do artigo 23,  
do anteprojeto da comissão da soberania e dos   
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher:  
.......................................... 
"III - estimular a livre iniciativa e a  
participação de todos nos frutos das atividades  
produtivas, mediante a democratização do capital  
da empresa:;" 
Justificativa: 
A proposta objetiva retirar a ambiguidade que a redação do Anteprojeto enseja, embora conservando 
suas intenções.  
Na verdade, o que se deve desejar é a construção de uma sociedade aberta a afluente, em que todos 
possam ter, de fato, oportunidade de acesso aos resultados advindos das atividades produtivas.  
Parecer:   
   A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no 
Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00220 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se ao item III art. 23, após a  
expressão "do homem pelo homem" a expressão "do  
homem pelo Estado" 
Justificativa: 
Deve o mandamento constitucional coibir também a exploração do homem pelo Estado, igualmente 
odiosa.  
OBSERVAÇÃO: Embora não constada no texto do substitutivo, foi dada como aprovada, pelo 
eminente relator, conforme listagem das emendas anexa no substitutivo.  
Parecer:   
   Os objetivos da Emenda são coincidentes com os do texto do Anteprojeto.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:00262 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
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Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "desde a concepção" do  
item III do art. 22. 
Justificativa 
O inciso III do art. 22 está contido em capítulo referente às relações entre o estado e a sociedade. 
Este inciso cria normas a serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tempo, também cria direitos 
aos sujeitos integrantes da sociedade brasileira. Como é sabido a condição de sujeito de direito só se 
adquire após o nascimento com vida. Ao incluir a expressão “desde a concepção’ a norma a está 
criando direito para quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou o art. 3º, I, “b”, a vida 
intra-uterina é inseparável do corpo que o concebeu. Logo, um dos sujeitos destinatários do direito 
criado pela norma deste item III é a mulher grávida e não o concepto. Por sua vez, a mulher grávida 
se inclui na palavra “todos”. Daí justificar-se a supressão da expressão, desde a concepção. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00290 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 22, caput, a expressão "Civil". 
Justificativa 
Não se pode e nem se deve fazer discriminação, em hipótese nenhuma. Esta é a regra geral prevista 
no anteprojeto. 
Por que discriminar a sociedade não civil? 
Por que discriminar os militares e as polícias? 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00291 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprima-se do texto constante do item V do  
art. 22 a seguinte expressão:  
"Que a felicidade de cada um não custe a  
infelicidade de ninguém mas contribua para" 
Justificativa 
Com a supressão dessa expressão, o texto ficará mais genérico e bem elaborado, desta forma: 
" V - reger a justiça social pela implementação das condições necessárias para a felicidade de todos". 
Não se deve ser muito "adjetivo", quando só o "substantivo” é suficiente para expressar o conceito 
que deseja o povo. 
Certos detalhamentos mais refletem urna dose de demagogia do que uma conscientização do povo. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
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   EMENDA:00325 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Inserir como inciso IV do Art. 23:  
Art. 23 IV A SOCIEDADE E AO ESTADO INCUMBE  
PROTEGER O DIREITO HUMANO À VIDA, DESDE A  
CONCEPÇÃO ATÉ A MORTE NATURAL." 
Justificativa: 
Muitas arguições tenho lido na imprensa escrita nacional, insistindo na tese de que, uma vez 
aprovada esta propositura, no texto da futura Constituição, a discriminação do aborto, mesmo em 
casos de concepção resultante de estupro e de enfermidade grave que acometesse e gestante ou o 
feto, tornar-se-ia impossível. Daí estarem os defensores do aborto fazendo gestões para impedirem a 
sua aprovação.  
É lamentável que uma medida de alcance tão extraordinário, no sentido de levar a sociedade e o 
Estado a proteger o maior patrimônio do ser humano, que é a vida, em toda a sua amplitude, venha, 
agora, a sofrer tão duras restrições de parte de aborteiros e aborteiras, como se tudo se resumisse ao 
maniqueísmo do “pode, não pode”, “deve, não deve”; “é crime, não é crime”.  
Descriminalizando ou não, o aborto vai continuar sendo realizado por uns e condenados por outros. E 
assim há que ser, pois este assunto está muito mais nos domínios da ética do que da lei.  
No entanto, a proteção do direito humano à vida, transcende a essas indagações tão mesquinhas, 
tornando-se o maior dever que possa ser conferido à sociedade e ao Estado, de tal modo que chega 
a ser achincalhante que a propositura, como redigida, isto é, contendo a expressão “desde a 
concepção”, represente retrocesso, notadamente ao que se convencionou chamar “conquistas das 
mulheres”. Como se sabe, tais conquistas se referem à descriminalização do aborto nos casos 
citados: “estupro é enfermidade grave”.  
Com a aprovação da medida, nada impedirá que a mulher, ou casal, procure seu médico, dentro da 
particularidade de cada caso, para decidirem por realizar ou não o ato abortivo. É certo, também, 
como ocorre hoje, abortos continuarão a ser feitos, fora dos dois casos coitados. É era de se esperar 
que os aborteiros e aborteiras se estivessem ao que prescreve o Código Penal, que, violado, 
ninguém está indo para a cadeira.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00335 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se no inciso III do art. 22 a  
expressão "desde a concepção." 
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Justificativa: 
Não é de boa técnica a redação proposta pelo relator. A vida começa com o nascimento, daí não 
ser cabível falar em erradicação da pobreza de uma expectativa de vida, mas apenas da mãe que 
gera esta expectativa. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00445 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item VI ao art. 22  
do Substitutivo da:  
"VI - Promover o desenvolvimento harmônico do  
País de forma a eliminar as disparidades de renda  
entre as suas diversas regiões". 
Justificativa: 
O presente dispositivo visa a incluir, dentre as finalidades internas fundamentais do Estado brasileiro 
mencionadas no Art. 22 do Substitutivo, a promoção do desenvolvimento harmônico do País, 
especialmente da correção das atuais disparidades regionais. 
A inclusão de forma expressa deste item tem o objetivo de tornar bem nítido o compromisso da 
Nação para com milhões de brasileiros que habitam as regiões de menor índice de desenvolvimento 
e de fixar a responsabilidade do setor público na solução deste gravíssimo problema nacional. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00446 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item IV ao art. 23,  
do Substitutivo:  
Item IV - Assegurar a participação de todas  
as regiões no desenvolvimento nacional mediante a  
execução de Planos Regionais de Desenvolvimento  
aprovados pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A presente emenda visa a acrescentar ao Art. 23 do Substitutivo mais um item, de forma a incluir 
também dentre as tarefas fundamentais do Estado, a de assegurar a participação das diversas 
regiões do País no desenvolvimento nacional.  
A redação proposta inclui ainda, a indicação de que esse objetivo se efetive através de Planos 
Regionais de Desenvolvimento a serem submetidos e aprovados pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
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   EMENDA:00547 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   No inciso III do Art. 23, substituir a  
expressão "democratizar a livre iniciativa" por  
"democratizar a economia". 
Justificativa: 
A “distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção” proposta pelo substitutivo, fica 
melhor definida pela expressão “democratizar a economia”, pois abrange um conjunto amplo de 
relações econômico-sociais que vai além da livre iniciativa (empresarial). No caso, por exemplo, de 
uma melhor distribuição da riqueza resultante de uma solução mais favorável ao trabalhador no 
conflito trabalho-capital, não se alternaria o domínio da livre iniciativa, mas haveria uma certa 
democratização da economia, dentro do capitalismo, embora num sentido restrito e instável.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00178 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO DO ARTIGO 7o.  
Onde se Lê "qualidade", leia-se "boa qualidade". 
Justificativa: 
Trata-se de fazer a adequação do texto á real intenção do Anteprojeto. Qualidade, empregada 
isoladamente, não traduz o sentido desejado. Boa qualidade é que dá o verdadeiro sentido.  
   
   EMENDA:00534 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se os arts. 5o, 6o. e 7o. do  
Anteprojeto pelo seguinte:  
Art. 4o. - São tarefas fundamentais do Estado:  
I - proteger os recursos naturais do País e  
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os bens criados pelo seu povo;  
II - democratizar a livre iniciativa, de modo  
a assegurar condições de trabalho e justa  
distribuição de renda às populações carentes com o  
objetivo de erradicar a pobreza. 
Justificativa: 
A emenda visa a condensar o escasso conteúdo das disposições consolidares.  
O essencial encontra-se contido no texto proposto, sem prejudicar o mérito.  
   
   EMENDA:00582 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso I do Art. 7o. a seguinte redação:  
I - Garantir a Independência nacional pela  
preservação de condições políticas, Sociais,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que lhe permitem rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução de seus objetivos internos. 
Justificativa: 
Conservação de condições Sociais, são fundamentais para a garantia da Independência diante da 
interferência estrangeira, impondo-se sua inclusão na redação.  
   
   EMENDA:00679 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se no texto do art. 7o., inciso I,  
o termo "bélicas" pela expressão "diplomáticas". 
Justificativa: 
É flagrante e incompatibilidade, voire antagonismo, daquela expressão que se deseja escoimar do 
texto com o seu conjunto e estrutura, discriminadamente com item IV do art. 10 e III, IV, V e VI do art. 
11, entre outros.  
A congruência lógico-formal do texto constitucional deve estender-se também ao mérito, a fim de que 
a nova carta traduza os verdadeiros anseios do povo brasileiro em consonância com o sentimento 
majoritário dos povos do mundo no sentido da consolidação definitiva da paz universal e banimento 
da violência e da guerra das relações internacionais.  
A luta pelo desarmamento universal e destruição dos arsenais bélicos em todo o mundo polariza 
vertiginosamente as adesões dos povos e governos de todas as nações do Universo.  
Os recursos anualmente gastos na corrida armamentista seriam suficientes para erradicar a pobreza, 
o analfabetismo, as doenças e a miséria em todo o mundo, uma vez eliminado o perigo militar e a sua 
mistagogia belicista.  
   
   EMENDA:00734 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto o artigo 6o. 
Justificativa: 
O artigo é literário e caberia em uma Declaração, não em norma de direito positivo.  
   
   EMENDA:00901 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 6o. e incisos  
Art. 6o. e Incisos - Suprima-se. 
Justificativa 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do art. 1º já é taxativo quanto à subordinação do poder ao povo. 
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética. 
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa. 
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido. 
 
   
   EMENDA:00902 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do art. 6o. e incisos  
Art. 6o. e incisos - Suprima-se. 
Justificativa: 
Este artigo é repetitivo.  
O § único do art. 1° já é taxativo quanto á subordinação do poder ao povo.  
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética.  
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania, e, dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa.  
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido.  
   
   EMENDA:00940 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 7o. a seguinte redação:  
I - Garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, sociais,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução de seus objetivos internos. 
Justificativa: 
Conservação de condições sociais são fundamentais para a garantia de independência diante da 
interferência estrangeira, impondo-se sua inclusão na redação.  
   
   EMENDA:01118 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 6o.  
Suprimam-se do anteprojeto os incisos I, II,  
III, IV e V, do artigo referido. 
Justificativa 
A exclusão dos incisos apontados é plenamente justificável, tendo em vista que os dispositivos são 
absolutamente discursivos e supérfluos. Além do mais, as ideias veiculadas pelo texto estão contidas 
no espírito do projeto. Com efeito, a supressão não alterará, em nada, a substância do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:01119 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 7o.  
Suprimir o inciso II do artigo indicado. 
Justificativa: 
Supressão plenamente justificada no fato do dispositivo ser meramente discursivo, além de não se 
coadunar com a melhor técnica legislativo-constitucional.  
   
   EMENDA:01422 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 7o. e seus incisos  
Art. 7o. - Suprima-se  
I - Suprima-se  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 22  

 

II - Suprima-se  
III - Suprima-se 
Justificativa: 
As normas contidas no art. 7° e seus incisos são previstas de forma mais explícita nos diversos títulos 
e capítulos do anteprojeto da Constituição.  
Trata-se inclusive, de texto meramente exemplificativo, eis que o estado brasileiro tem muitas outras 
tarefas fundamentais não especificadas.  
   
   EMENDA:01446 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do art. 6o. e incisos  
Art. 6o. e incisos - Suprima-se. 
Justificativa 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do art. 19 já é taxativo quanto à subordinação do poder ao povo. 
 
   
   EMENDA:01687 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 6o.  
Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - C.S.).  
Substitua-se o disposto no artigo 6o. pela  
seguinte redação:  
Art. 6o. - A República Federativa do Brasil  
tem como finalidades:  
I - defender a soberania nacional e buscar a  
convivência pacífica e a cooperação internacional;  
II - zelar pelo respeito à dignidade da  
pessoa humana e promover a sua valorização;  
III - garantir os direitos individuais e  
coletivos, bem como a igualdade de oportunidades  
para a efetivação da justiça;  
IV - promover o bem estar individual e  
coletivo e o desenvolvimento social, econômico e  
cultural. 
Justificativa 
O objetivo desta emenda é a recuperação, para o texto da nova Constituição, da íntegra do conteúdo 
que foi estudado e aprovado pela Comissão da Organização do Estado em relação às finalidades da 
República Federativa do Brasil. 
Na verdade, não estamos propondo modificações no conteúdo fundamental do que já consta no 
Artigo 6º do Anteprojeto de Constituição. 
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Este conteúdo é o mesmo da redação que a Comissão da Organização do Estado aprovou. Só que a 
forma aqui proposta nos parece mais adaptada a um texto jurídico, pois é mais concisa, clara, 
objetiva e menos discursiva ou épica. 
 
   
   EMENDA:01689 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  
no. 01/87 CS).  
Modifique-se a redação do Inciso II do artigo  
7o., subdividindo-o pelos três temas que aborda e  
renumere-se os demais incisos.  
Art. 7o. - ..................................  
II - assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais;  
III - defender a democracia política e  
econômica;  
IV - fazer respeitar a constitucionalidade e  
a legalidade;  
V - ........................................ 
Justificativa: 
O que se objetiva é apenas tratar em incisos diferentes assuntos diferentes (cada um deles 
identificado com uma tarefa fundamental do Estado), como manda a boa técnica legislativa.  
Parecer:   
   A Emenda visa a melhorar a técnica legislativa do art. 7o., II, mas torna o texto ainda mais difuso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01855 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Para melhor adequação ao contexto do  
Anteprojeto de Constituição elaborado pela  
Comissão de Sistematização, dê-se a seguinte  
redação ao inciso III Artigo 7o.:  
"III - estimular a livre iniciativa e a  
participação de todos nos frutos das atividades  
produtivas, mediante a democratização do capital  
da empresa." 
Justificativa 
Tal como se apresenta, a redação dada a esse dispositivo, no Anteprojeto, pode ensejar 
interpretações tendentes a abolir a propriedade privada e a própria livre iniciativa.  
Não se deve conferir a democratização das oportunidades, oferecida pela livre iniciativa, e o estímulo 
à participação de todos nos seus resultados, mediante democratização do capital, como a mera 
distribuição de riquezas e até dos meios de produção.  
De fato, está em desacordo com outros, princípios inseridos no próprio texto do Anteprojeto, a 
atribuição, ao Estado, “da tarefa fundamental” de “democratizar a livre iniciativa, promovendo a 
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distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de 
opressão e exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo”.  
Conflitam, por exemplo, com este preceito, o artigo 13 e seu inciso XIII, que incluem “a propriedade 
privada, assegurada e protegida pelo Estado” entre os direitos e liberdades individuais invioláveis, 
bem como aquele outro contido no artigo 306, segundo o qual: “A Ordem Econômica, fundada na livre 
iniciativa e na valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça e os seguintes princípios: 
I – soberania nacional;  
II – propriedade privada; (grifamos) 
........................................................” 
A redação ora proposta se harmoniza melhor com o próprio contexto geral do Anteprojeto. 
   
   EMENDA:01865 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Os Incisos IV e V do Artigo 6o. do  
Anteprojeto passam a ter a seguinte redação:  
Artigo 6o. ..................................  
IV - favorecer o sentido social da liberdade  
entre todos, no sentido de alinhar a sociedade na  
direção de uma democracia de liberdades igualadas;  
V - promover a justiça social pela  
implementação das condições para que o bem-estar  
de cada um, contribua para o bem-estar de todos. 
Justificativa 
Trata-se apenas de dar um sentido mais claro para a redação dos referidos incisos. 
Parecer:   
   A Emenda visa a aperfeiçoar a linguagem do art. 6o., IV e V, mas, a nosso ver, não atinge o 
objetivo pretendido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01967 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 6o. a seguinte redação:  
"IV - Favorecer o sentido social da  
liberdade, pela ação equalizadora do Estado." 
Justificativa 
Trata-se de um preceito deontológico, que não se traduz, imediatamente, na formalização de um 
direito positivo. 
Esses princípios devem ser exarados de maneira mais sintética, a fim de que o texto constitucional 
não se transforme na explosão de sedutoras promessas ou, até mesmo, num discurso tão eloquente 
quanto vazio. 
O texto que propomos reduz a onze palavras as quarenta e seis que pretende substituir. 
Parecer:   
   A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do art. 6o., IV e, a nosso ver, atinge o objetivo.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:01976 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 7o. a seguinte redação:  
"Art. 7o. - Cumpre ao Estado:  
I - garantir a intangibilidade das fronteiras  
e da soberania nacional, repelindo qualquer  
interferência estrangeira descabida;  
II - defender a democracia política e  
econômica, com a integração do povo nessa  
obrigação, fazendo respeitadas as  
constitucionalidades e a legalidade;  
III - promover a distribuição da riqueza, do  
trabalho e dos meios de produção e repartição  
abolidas todas as normas de opressão e exploração  
e garantidos a qualidade. 
Justificativa: 
Nas setenta palavras da redação substitutiva que sugerimos, condensam-se as cem do texto 
originário, numa economia glótica de nada menos de trinta por cento.  
Assim enxugado o texto, nem por isso deixamos de contemplar todas as intenções contidas no art. 7° 
e seus itens de Anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
   
   EMENDA:01995 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 6o, inciso V.  
O inciso V, do Artigo 6o. do Anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 6o. - ..................................  
V - Promover a justiça social para que todos  
tenham o direito à procura da felicidade. 
Justificativa 
O inciso tem uma redação sem estilo, repetindo palavras para alcançar o mesmo objetivo da emenda 
proposta. 
A procura da felicidade, que tem uma ampla interpretação, segue o caminho da esperança traçado 
pela justiça social que se pretende, com este inciso, dar a sociedade brasileira. 
 
   
   EMENDA:02003 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Ao art. 7o. inciso II:  
Onde se lê, na parte final:  
"... e fazer respeitar a constitucionalidade  
e a legalidade;"  
Leia-se:  
".. e garantir a Constituição e as leis;" 
Justificativa: 
Constitucionalidade é qualidade do que é constitucional. O importante e essencial é a própria 
Constituição, e, no caso, a sua garantia.  
Parecer:   
   A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do art. 7o., II. Em nosso entender, a emenda no. 02172, do 
Constituinte Teodoro Mendes atinge melhor o objetivo (em anexo).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02004 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 7o., inciso II.  
Onde se lê:  
"... defender a democracia política e  
econômica..."  
Leia-se:  
"... defender a democracia política,  
econômica e social..." 
Justificativa: 
A democracia moderna é de cunho essencialmente social, pois tem em vista a realização da Justiça 
Social num clima de Liberdade.  
   
   EMENDA:02088 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Do Título I - dos Princípios Fundamentais  
Suprimam-se os artigos 6o. e seus incisos,  
artigo 7o. e seus incisos, artigo 8o. 9o. e 10 e  
seus incisos, artigo 11 e seus incisos. 
Justificativa: 
O conteúdo dos artigos, cujas supressão se propõe é discursivo e caberia melhor num manifesto 
político ou num programa partidário, nunca num texto constitucional. Sua eliminação concorrerá 
ainda, para enxugar o texto constitucional, que deverá ser o mais sintético possível.  
Aliás a redação desses preceitos lembra preceitos lembra a Constituição Portuguesa, em seu texto 
de 1982 que, no artigo 7°, números 1, 2 e 3, adota idêntica fórmula discutida que ano tem cabimento 
no texto da CARTA MAGNA. Desse modo, a supressão proposta, é aconselhável e não prejudicará o 
conteúdo mais importante da nova CARTA que se pretende promulgar.  
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   EMENDA:02169 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 6o.  
- Suprima-se, do Anteprojeto, o art. 6o. e  
seus incisos. 
Justificativa 
A retórica rebuscada contida no art. 6º leva o hermeneuta à perplexidade. Somos, pois, por sua 
supressão. 
   
   EMENDA:02172 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: inciso II, do art. 7o.  
Dê-se, ao inciso II, art. 7o, do Anteprojeto,  
a seguinte redação:  
Art. 7o. ....................................  
I - ........................................  
II - assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política e econômica e fazer  
respeitar a Constituição e as Leis. 
Justificativa: 
A constitucionalidade é o respeito à Constituição e a legalidade é o respeito à lei. Função do Estado é 
respeitar a Constituição e as leis. Daí a razão de nossa emenda modificativa.  
Parecer:   
   A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do art. 7o., II, e, a nosso ver, atinge o objetivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02466 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 6o. e incisos  
Art. 6o. e Incisos - Suprima-se. 
Justificativa 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do artigo 1º já é taxativo quanto à subordinação do poder ao povo. 
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética. 
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A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa. 
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido. 
 
   
   EMENDA:02833 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva e supressiva  
Adite-se ao art. 7o. do anteprojeto de  
Constituição um item IV, com a consequente  
supressão dos artigos 18, VIII, 413 a 422, na  
forma seguinte:  
"Art. 7o. - ................................  
..................................................  
IV - proteger o meio ambiente e o equilíbrio  
ecológico de forma a garantir a todos a melhoria  
da qualidade de vida, a preservação da natureza e  
a identidade histórica e cultural da coletividade" 
Justificativa: 
Visa a presente emenda, atendendo ao princípio de compatibilização, expungir do texto constitucional 
normas em duplicidade, antagônicas e peculiares a legislação ordinária.  
Com efeito, a disposição do art. 416 é antagônica às dos artigos 53, III, 62, § 1° V e 18, VIII, b.  
De outra parte, a matéria tratada nos artigos 414, 415, 417 e seguintes é de flagrante competência da 
legislação ordinária, não cabendo nos escritos limites de uma nova constitucional, que deve cuidar de 
estabelecer regras básicas e fundamentais, deixando para a Lei complementar a previsão e a 
regulamentação dos problemas de ordem concreta.  
Buscou-se, assim, em um único dispositivo, suprimir-se a duplicidade contida nos artigos 413 e 18, 
VIII, a, garantindo um meio ambiente equilibrado e sadio. Tal norma deve ser inserida no Título 
próprio, ou seja, “DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS”.  
A proposta, nesta linha de atuação, segue os passos das mais recentes Constituições, como a de 
Portugal (art. 66) e da Espanha (art. 45).  
 
   
   EMENDA:02894 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Compatibilização  
Substituam-se os arts. 3o. e 6o. do  
Anteprojeto pelo artigo que se segue, renumerando-  
se os demais:  
Art. 6o. - O Estado brasileiro é o  
instrumento da soberania do povo e suas  
finalidades essenciais são: 
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Justificativa 
Os artigos 3º e 6º tem idêntico conteúdo: Ambos afirmam com palavras diferentes que o Estado é o 
instrumento da soberania popular. A presente emenda visa a compatibilizar os dois artigos. 
 
   
   EMENDA:02895 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso II do art. 6o. 
Justificativa 
 O inciso II repete, com outras palavras, o conteúdo dos demais dispositivos do art. 6º. 
 
   
   EMENDA:02896 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Os incisos III, IV, V do art. 6o. passam a  
ter a redação que se segue:  
III - empreender a erradicação da pobreza;  
IV - assegurar iguais liberdades para todos;  
V - promover a justiça social. 
Justificativa 
Muito embora defendamos uma Constituição analítica, a redação de seus dispositivos deve ser 
concisa e clara. 
 
   
   EMENDA:02897 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Dê-se aos incisos I e III do art. 7o. a  
redação que se segue:  
I - Garantir a independência política,  
econômica e científica do país;  
III - democratizar o controle dos meios de  
produção, para assegurar o bem-estar e a qualidade  
de vida do povo. 
Justificativa: 
O texto constitucional deve ser conciso e claro.  
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   EMENDA:03128 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 6o. e incisos  
Art. 6o. e incisos - Suprima-se 
Justificativa: 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do art. 1º já é taxativo à subordinação do poder ao povo. 
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética. 
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa. 
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido. 
Parecer:   
   A Emenda visa a suprimir o Art. 6o. do Anteprojeto.  
Alega opção do Relator entre as Comissões I e II, que tratavam do assunto.  
Julgamos correta a opção, que fizemos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03151 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do art. 7o. e seus incisos  
Art. 7o. - Suprima-se  
I - Suprima-se  
II - Suprima-se  
III - Suprima-se 
Justificativa: 
As normas contidas no art. 7° e seus incisos são previstas de forma mais explícita nos diversos títulos 
e capítulos do anteprojeto da Constituição.  
Trata-se inclusive, de texto meramente exemplificativo, eis que o estado brasileiro tem muitas outras 
tarefas fundamentais não especificadas.  
   
   EMENDA:03477 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao inciso III do art. 7o.  
Dê-se ao inciso II do Art. 7o., a seguinte redação:  
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III - Estimular a livre iniciativa, e não  
democratizá-la, conforme propõe o texto do  
Anteprojeto, cuja emenda, ora se propõe.  
A expressão "democratizar a livre iniciativa",  
sobre ser vaga e genérica presta-se as confusões.  
Com efeito, a tarefa do Estado brasileiro de  
promover a melhor distribuição da riqueza nacional  
há de submeter-se à próprias garantias  
fundamentais inscritas na futura Constituição,  
dentre elas, o direito à propriedade e não-  
intervenção do Estado no domínio econômico (a não  
ser em caráter complementar).  
Assim, o intuito manifesto da presente  
proposta é o de compatibilizar este objetivo  
fundamental estabelecido no art. 7o., inciso III,  
do Anteprojeto, com outras garantias, também  
fundamentais, tal como reguladas mais adiante, nas  
sedes próprias.  
Desta maneira, adequa-se melhor falar em  
"estimular", do que "democratizar", nesta passagem  
do texto em foco. 
Justificativa: 
Compete, efetivamente ao Estado, estimular a livre iniciativa, e não democratizá-la, conforme propõe 
o texto do Anteprojeto, cuja emenda, ora se propõe.  
A expressão “democratizar a livre iniciativa”, sobre ser vaga e genérica presta-se a confusões. Com 
efeito, a tarefa do Estado brasileiro de promover a melhor distribuição de riqueza nacional há de 
submeter-se às próprias garantias fundamentais inscritas na futura Constituição, dentre elas, o direito 
à propriedade e não-intervenção ao Estado no domínio econômico (a não em caráter completar).  
Assim, o intuito manifesto da presente proposta é o de compatibilizar este objetivo estabelecido no 
art. 7°, inciso III, do Anteprojeto, com outras garantias, também fundamentais, tal como reguladas 
mais adiante, nas sedes próprias.  
Desta maneira, adequa-se melhor em “estimular”, do que “democratizar”, nesta passagem do texto 
em foco. 
   
   EMENDA:03488 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 7o. a seguinte redação:  
I - Garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, sociais,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução de seus objetivos internos. 
Justificativa: 
Conservação de condições sociais são fundamentais para a garantia da independência diante da 
interferência estrangeira, impondo-se sua inclusão na redação.  
   
   EMENDA:03539 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 6o.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) o inciso V. 
Justificativa: 
O conteúdo do inciso V – cuja supressão se propõe é de total inconsistência, não se prestando a 
tratamento constitucional.  
   
   EMENDA:03542 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 7o.  
Adite-se ao Anteprojeto:  
a) inciso II.  
"Defender a democracia política, econômica, e social". 
Justificativa: 
A convivência e prática democráticas impõem, entre as tarefas fundamentais do Estado, além da 
defesa das condições da participação da população no âmbito econômico e político, igualmente no 
plano social.  
   
   EMENDA:03543 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o.  
Adite-se ao anteprojeto:  
a) inciso IV.  
"Promover a justiça social e favorecer o  
sentido social da liberdade, a fim de que todos  
disponham de tantas liberdades ." 
Justificativa 
A promoção da justiça social está diretamente associada ao favorecimento do sentido social da 
liberdade, enquanto finalidades que se atribuem, modernamente, ao Estado. Exatamente, por essa 
razão, ambos os conceitos devem figurar no mesmo inciso. 
 
   
   EMENDA:03593 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CARLOS BACELAR (PMDB/BA) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o., inciso III  
I - Dê-se nova redação ao Inciso III do art. 6o.  
Art. 6o. - ..................................  
III - Empreender, por etapas planejadas e  
constitucionalmente compulsórias, a erradicação da  
nobreza, a eliminação das desigualdades regionais  
e a interpenetração dos estratos sociais, de modo  
que todos, em todos os pontos do Território  
Nacional, tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente. 
Justificativa 
A emenda visa adequar a redação do artigo 6º aos dispositivos de correção das desigualdades 
regionais, inseridos em vários artigos do anteprojeto, tais como: Art. 262, 271, 291, 292, 306, 335, 
468, etc. 
Os desequilíbrios regionais são o maior entrave ao desenvolvimento harmônico do País e a nova 
redação visa emprestar-lhes a mesma ênfase que se dá à erradicação da pobreza absoluta. 
 
   
   EMENDA:03630 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 7o. - Inciso I  
Seja dado ao inciso I, do art. 7o., a  
seguinte redação:  
Art. 7o. São tarefas fundamentais do Estado:  
I - Garantir a independência e a soberania  
nacionais pela preservação de condições políticas,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas que  
lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução dos objetivos do povo brasileiro. 
Justificativa: 
É dever do Estado preservar a independência, mas também lhe cabe a preservação da soberania 
nacional.  
A Emenda tem o objetivo de adequar o Inciso ao caput do Artigo, posto que ao Estado não pode 
escapar o elementar dever de resguardar o Soberania Nacional.  
   
   EMENDA:03670 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: art. 6o.  
Inclua-se no art. 6o. do anteprojeto o  
seguinte inciso:  
Art. 6o. - ...............................  
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I - ........................................  
II - ......................................  
III - .....................................  
IV - .....................................  
V - ......................................  
VI - reconhecer o caráter pluriétnico da  
sociedade brasileira e as formas de organização  
próprias das nações indígenas. 
Justificativa 
A redação proposta resgata os termos do inciso V do art. 1º do anteprojeto da Comissão da Ordem 
Social (Comissão VII), que foi votado e aprovado, por ampla maioria, em sessão plenária. A inserção 
de tal dispositivo, além de sanar a omissão e tributar homenagem aos debates havidos na Comissão 
da Ordem Social, caracteriza ineludivelmente o firme propósito de renunciar à postura colonialista 
que, desde sempre, tem norteado as relações entre o Estado e as nações indígenas. 
Apesar da reiteração de dispositivos constitucionais e legislação ordinária intencionalmente 
asseguradoras dos direitos dos índios, na história jurídica brasileira, a postura colonialista a eles 
sempre subjacente permitiu a manutenção de um processo espoliativo e assimilacionista, que 
resultou no desaparecimento de mais de uma centena das nações indígenas originariamente 
habitantes do atual território brasileiro. 
A história tem demonstrado que a sobrevivência física e cultural das nações indígenas restantes 
vincula-se, indissociavelmente, a uma postura oficial que lhes reconheça as especificidades, 
assegurando-lhes o direito à alteridade cultural. E, para isso, impõe-se reconhecer, desde o texto 
constitucional, o caráter pluriétnico da sociedade brasileira e as formas de organização próprias das 
nações indígenas. Não há, ademais, no preceito, nenhuma ameaça à soberania do Estado, pois que 
já esclareceu a doutrina que pode haver Estados formados por várias nações - como a China, 
Alemanha Oriental, Espanha e outros -, assim como uma nação pode estar politicamente organizada 
em mais de um Estado. 
 
   
   EMENDA:03695 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 6o.  
Inclua-se no Art. 6o. do anteprojeto o  
seguinte inciso:  
Art. 6o. - ....................................  
I - ........................................  
II - ......................................  
III - ......................................  
IV - .....................................  
V - ...................................... 
VI - reconhecer o caráter pluriétnico da  
sociedade brasileira e as formas de organização  
próprias das nações indígenas. 
Justificativa 
A redação proposta resgata os termos do inciso V do art. 1º do anteprojeto da Comissão da Ordem 
Social (Comissão VII), que foi votado e aprovado, por ampla maioria, em sessão plenária. A inserção 
de tal dispositivo, além de renunciar à omissão e tributar homenagem aos debates havidos na 
Comissão da Ordem Social, caracteriza ineludivelmente o firme propósito de renunciar à postura 
colonialista que, desde sempre, tem norteado as relações entre o Estado e as nações indígenas. 
Apesar da reiteração de dispositivos constitucionais e legislação ordinária intencionalmente 
asseguradores dos direitos dos índios, na história jurídica brasileira, a postura colonialista a eles 
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sempre subjacente permitiu a manutenção de um processo espoliativo e assimilacionista, que 
resultou no desaparecimento de mais de uma centena das nações indígenas originariamente 
habitantes do atual território brasileiro. 
A história tem demonstrado que a sobrevivência física e cultural das nações indígenas restantes, 
vincula-se, indissociavelmente, a uma postura oficial que lhes reconheça as especificidades, 
assegurando-lhes o direito à alteridade cultural. E, para isso, impõe-se reconhecer, desde o texto 
constitucional, o caráter pluriétnico da sociedade brasileira e as formas de organização próprias das 
nações indígenas. Não há, ademais, no preceito, nenhuma ameaça à soberania do Estado, pois que 
já esclareceu a doutrina que podem haver Estados formados por várias nações – como a China, 
Alemanha Oriental, Espanha e outros -, assim como uma nação pode estar politicamente organizada 
em mais de um Estado. 
 
   
   EMENDA:03858 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 6o. Item I  
Adite-se ao item I do art. 6o. do  
anteprojeto, após a palavra sociedade os adjetivos  
livre, justa e solidária. 
Justificativa 
O art. 1º do anteprojeto aprovado pela Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem 
e da Mulher, estabelecia como preceito constitucional o tipo de sociedade objetivada pelos 
brasileiros. 
O relator ao compatibilizar contemplou os diversos aspetos do art. 1º antes referido, com exceção 
deste aspecto absolutamente fundamental, ou seja, a caracterização do tipo de sociedade que 
queremos construir. 
A Emenda aditiva, agora proposta, restabelece a redação original, evitando-se com isto, que no 
mérito seja ferido o disposto anteriormente. 
 
   
   EMENDA:04167 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda supressiva do inciso V do art. 6o.  
Suprima-se o inciso V do art. 6o. 
Justificativa 
Justifica-se a supressão do inciso V face a sua incoerência, posto que ao promover a justiça social, 
estará sempre o Estado buscando as condições necessárias para a felicidade de todos, tornando-se 
pois inócuo o texto suprimido. 
Sendo de uma clarividência incomodativa a impossibilidade de se promover a justiça social em 
prejuízo ou causando a infelicidade de alguém, que quer nos parecer que o aludido texto não passa 
de mero jogo de palavras. 
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   EMENDA:04649 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: artigo 7o.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do  
artigo 7o. do Anteprojeto de Constituição:  
Art. 7o. - ...........................  
I - ..................................  
II - .................................  
III - Assegurar amplo exercício das  
liberdades individuais na economia promovendo o  
fortalecimento da livre iniciativa como forma de  
garantir o bem estar e a qualidade de vida do povo. 
Justificativa: 
Eliminaram-se do texto constitucional estereótipos de uma particular visão do mundo, desfazendo o 
equívoco de que o Estado possa ter por tarefa democratizar a livre iniciativa, ela sim fonte essencial 
de democracia, precisamente por ser livre, e independente do Estado.  
   
   EMENDA:04693 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Artigo 6o.  
Suprima-se o inciso IV, do artigo 6o. do  
Anteprojeto de Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A liberdade não é produto e, como tal, algo quantificável. É sentimento de qualificação da vida das 
pessoas, que, substantivamente, é identificado por um estado pleno de satisfação pessoal, social. 
É inexequível, portanto, contar as liberdades de alguém para retirar-lhes as que tenha em excesso e 
transferi-las a outrem que as tenha em falta. 
De plano, então, há de ser descabido dispositivo constitucional que legitima a intervenção do Estado 
para equalizar as liberdades. 
 
   
   EMENDA:04694 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 7o.  
Dê-se ao inciso III, do artigo 7o, do  
Anteprojeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
III - abolir todas as formas de opressão e  
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exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
A livre iniciativa não é algo democratizável. Por ser livre, ela, em si, configura a essência de 
manifestação democrática.  
Admitir como tarefa do Estado a democratização da livre iniciativa é adotar como premissa a 
necessidade de uma ação intervencionista do poder, o que, à evidencia, é incongruente com um 
Estado democrático.  
Releve-se que a ação democratizadora da livre iniciativa se implementaria, a teor do dispositivo 
constitucional, mediante a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção. Ora, em um 
Estado democrático o indivíduo ou grupo de indivíduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de 
produção e ampliar, consequentemente, riqueza.  
Incumbe, entretanto, ao Estado coibir formas de opressão e de exploração e zelar pela garantia do 
bem-estar e da qualidade de vida, como bens que dignificam a pessoa humana.  
   
   EMENDA:04726 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - acrescentar à redação o seguinte:  
"A República Federativa do Brasil é  
constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Territórios."  
Inciso IV - suprimir a expressão.  
"ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;"  
Art. 6o. inciso II - suprimir a expressão.  
"Das políticas de procedimentos e dos  
projetos e ações para o desenvolvimento econômico  
e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída;"  
Textos Sugeridos  
Inciso III  
"Empreender a erradicação da pobreza de modo  
que todos tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente:  
Inciso IV - "Favorecer o sentido social da liberdade".  
Inciso V - "promover a justiça social".  
Art. 7o. - inciso I - Texto Sugerido  
"Garantir a Independência Nacional."  
Inciso III - Suprimir na íntegra.  
Art. 10. modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
"Nas relações internacionais o Brasil  
observará os princípios constantes das declarações  
internacionais de direito, respeitado a  
inviolabilidade dos seguintes princípios  
estabelecidos por esta constituição."  
Art. 11. modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
Defende o Brasil, o seguinte:  
I - Codificação progressiva do direito  
internacional e formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória.  
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II - Instauração de uma ordem econômica justa  
e equitativa com a abolição de todas as formas de  
dominação de um estado por outro:  
Inciso VI - Suprimir o seguinte:  
Com vistas a criação de uma ordem  
internacional. 
Justificativa: 
As alterações propostas objetivam a adequação dos Textos a uma melhor técnica.  
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou utópicos, ou 
infraconstitucionais.  
   
   EMENDA:05225 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 6o., V - Redija-se assim:  
Promover a criação de condições de justiça  
social que contribua para a felicidade de todos. 
Justificativa 
É pela afirmação de um princípio que a Constituição evita a prevalência de outro, ou um efeito 
maléfico. Não é de boa técnica legislativa prever condições de justiça social pelas quais na felicidade 
de cada um não custe a infelicidade de ninguém. 
O que importa é promover a criação de condições que proporcionem felicidade a todos, como quer o 
Anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:05226 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 6o., IV - Redija-se assim:  
Favorecer a criação de condições adequadas à  
que todos tenham possibilidade do exercício  
efetivo das liberdades essenciais. 
Justificativa: 
O texto do Anteprojeto não é claro e entremostra a obrigatoriedade de uma igualização irreal. Uma 
Constituição não deve despertar esperanças irrealizáveis.  
A emenda ajusta o artigo aos objetivos do Anteprojeto, quanto ao exercício das liberdades.  
 
   
   EMENDA:05229 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 6o. - Redija-se assim o caput:  
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"O Estado brasileiro, observando o disposto  
no art. 3o., tem como finalidade internas básicas: 
Justificativa 
 Se o art. 3º já declara que o Estado assegura a soberania do povo, é desnecessária proclamar no 
art. 6º, que “está submetido aos desígnios do povo. 
O vocabulário básico substitui a palavra fundamentais, porque esta vem muito repetida em normas 
próximas. Compatibiliza-se o artigo com o contexto do Anteprojeto e sugere-se renovação mais clara. 
 
   
   EMENDA:05258 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Título I, Arts. 1o. a 12 a seguinte redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa.  
Parágrafo único. Todo poder emana do povo e  
com ele é exercido, nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
do Distrito Federal.  
Parágrafo único. A soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, a representatividade e o pluralismo  
político são os fundamentos da República.  
Art. 3o. O Estado garante a soberania do povo.  
§ ... - O legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os poderes do Estado.  
Art. 4o. O Estado, nos limites da Lei,  
exercerá soberania política e econômica sobre os  
recursos naturais do seu Território e sobre os  
bens criados pelo seu povo.  
Art. 5o. O Estado brasileiro tem como  
objetivos fundamentais a liberdade, a igualdade, a  
livre iniciativa e a soberania nacionais.  
Parágrafo único. Será assegurado ao povo a  
participação organizada na formação das decisões  
nacionais.  
Art. 6o. O Brasil manterá tratados e  
compromissos com os Estados soberanos e com  
organismos internacionais.  
Art. 7o. As relações internacionais do Brasil  
são regidas por esta Constituição e pela lei.  
§ 1o. São princípios básicos a independência  
nacional; os direitos humanos; a soberania; a  
solução pacífica dos conflitos; o direito à  
emancipação e ao progresso.  
§ 2o. Preconiza-se a codificação do Direito e  
o estabelecimento de um sistema de segurança  
capazes de criar uma ordem internacional que  
assegure a paz e a justiça na relação entre os  
povos;  
Art. 8o. Os tratados e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso  
Nacional. 
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Justificativa: 
Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto: OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. O 
objetivo da emenda é a Adequação e compatibilização do Texto do Título I, que redigido de maneira 
prolixa e discursiva, conflita com dispositivos de outros tópicos do Anteprojeto, além de não se 
enquadrar com a forma e o conteúdo de como entendemos deva ser disposta matéria Constitucional. 
Por isso, aproveitando o pensamento exposto apresentamos nova redação, que sem alterar o mérito, 
compatibiliza a forma; deixando para a Lei Complementar e ordinária o possível detalhamento.  
   
   EMENDA:05383 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 6o.  
Suprima-se o art. 6o. 
Justificativa 
O artigo 6º não é um texto Constitucional. Trata-se de uma linguagem conjuntural, cheia de desejos e 
aspirações, que fica melhor em discursos políticos ou em panfletos. É desnecessário, por inteiro, pois 
sobre os seus desejos vai ser construído todo um arcabouço jurídico. 
 
   
   EMENDA:05555 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Emenda Aditiva: Art. 7o. - Inciso II  
"II - Assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política, econômica e social, e fazer  
respeitar a constitucionalidade e a legalidade." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO III DO ARTIGO 6o.  
Onde se lê "qualidade", leia-se "boa qualidade". 
Justificativa: 
Trata-se de fazer a adequação do texto á real intenção do Anteprojeto. Qualidade empregada 
isoladamente, não traduz o sentido desejado. Boa qualidade é que dá o verdadeiro sentido.  
Parecer:   
   A opção com relação ao art. 6o. foi acatar as emendas supressivas dos Constituintes Álvaro Valle e 
José Camargo, motivo pelo qual manifestamo-nos pela rejeição da emenda em pauta. 
   
   EMENDA:00490 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se os arts. 4o, 5o. e 6o. do  
projeto pelo seguinte:  
Art. 4o. - São tarefas fundamentais do Estado:  
I - proteger os recursos naturais do País e  
os bens criados pelo seu povo;  
II - democratizar a livre iniciativa, de modo  
a assegurar condições de trabalho e justa  
distribuição de renda às populações carentes com o  
objetivo de erradicar a pobreza. 
Justificativa: 
A emenda visa a condensar o escasso conteúdo das disposições consolidadas.  
O essencial encontra-se contido no texto proposto, sem prejudicar o mérito.  
Parecer:   
   Emenda de intenção respeitável, adequadamente justificada, com o único defeito de que conflita 
com a orientação, que adotamos, de suprimir os artigos em pauta. Portanto, não é defeito: trata-se 
apenas de opção não tão radical quanto a nossa. Pela rejeição, por coerência. 
   
   EMENDA:00537 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso I do Art. 6o. a seguinte redação:  
I - Garantir a Independência nacional pela  
preservação de condições políticas, Sociais,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que lhe permitem rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução de seus objetivos internos. 
Justificativa: 
Conservação de condições Sociais, são fundamentais para a garantia da Independência diante da 
interferência estrangeira, impondo-se sua inclusão na redação.  
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva do art. 6o. não temos como adotar a emenda modificativa do 
nobre Constituinte Matheus Iensen. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00623 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se no texto do art. 6o., inciso I,  
o termo "bélicas" pela expressão "diplomáticas". 
Justificativa: 
É flagrante a incompatibilidade, voire antagonismo, daquela expressão que se deseja escoimar do 
texto com o seu conjunto e estrutura, discriminadamente com item IV do art. 10 e III, IV, V e VI do art. 
11, entre outros.  
A congruência lógico-formal do texto constitucional deve estender-se também ao mérito, a fim de que 
a nova carta traduza os verdadeiros anseios do povo brasileiro em consonância com o sentimento 
majoritário dos povos do mundo no sentido da consolidação definitiva da paz universal e banimento 
da violência e da guerra das relações internacionais.  
A luta pelo desarmamento universal e destruição dos arsenais bélicos em todo o mundo polariza 
vertiginosamente as adesões dos povos e governos de todas as nações do Universo.  
Os recursos anualmente gastos na corrida armamentista seriam suficientes para erradicar a pobreza, 
o analfabetismo, as doenças e a miséria em todo o mundo, uma vez eliminado o perigo militar e a sua 
mistagogia belicista.  
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva do art. 6o. não temos como apoiar a emenda modificativa do 
nobre Constituinte Uldurico Pinto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00673 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 5o.  
Suprima-se do anteprojeto o artigo 5o. 
Justificativa 
O artigo é literário e caberia em uma Declaração, não em norma do direito positivo. 
Parecer:   
   De teor coincidente com emendas dos senhores Constituintes José Camargo e Francisco 
Diógenes, que aprovamos, só nos resta propor a aprovação desta. 
   
   EMENDA:00836 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART 5o. E INCISOS  
Art. 5o. e Incisos - Suprima-se. 
Justificativa 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do art. 1º já é taxativo à subordinação do poder ao povo. 
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Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética. 
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa. 
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido. 
Parecer:   
   Emenda do mesmo teor de emendas dos Constituintes José Camargo, Francisco Diógenes e 
Álvaro Valle. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00837 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART 5o. E INCISOS  
Art. 5o. e incisos - Suprima-se. 
Justificativa 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do art. 1º já é taxativo à subordinação do poder ao povo. 
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética. 
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa. 
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido. 
Parecer:   
   Emenda supressiva do art. 5o., como as dos Constituintes José Camargo, Francisco Diógenes e 
Álvaro Valle. Bem justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00875 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 6o. a seguinte redação:  
I - Garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, sociais,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução de seus objetivos internos. 
Justificativa: 
Conservação de condições sociais são fundamentais para a garantia da independência diante da 
interferência estrangeira, impondo-se sua inclusão na redação.  
Parecer:   
   Dada a opção que adotamos de acatar emenda supressiva do 6o., estamos, coerentemente, pela 
rejeição da emenda em pauta, conquanto respeitável. 
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   EMENDA:01045 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 6o.  
Suprimam-se do anteprojeto os incisos I, II,  
III, IV e V, do artigo referido. 
Justificativa: 
A exclusão dos incisos apontados é plenamente justificável, tendo em vista que os dispositivos são 
absolutamente discursivos e supérfluos. Além do mais, as ideias veiculadas pelo texto estão contidas 
no espírito do projeto. Com efeito, a supressão não alterará, em nada, a substância do anteprojeto. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01046 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 6o.  
Suprimir o inciso II do artigo indicado. 
Justificativa: 
Supressão plenamente justificada no fato do dispositivo ser meramente discursivo, além de não se 
coadunar com a melhor técnica legislativo-constitucional.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01232 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se os itens IV e V do Art. 5o. 
Justificativa 
Apesar de inegável modernidade do legislador, os itens em questão aproximam-se mais de um 
manifesto dos que de uma CONSTITUIÇÃO. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01323 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 6o. E SEUS INCISOS  
ART. 6o. - SUPRIMA-SE  
I - SUPRIMA-SE  
II - SUPRIMA-SE  
III - SUPRIMA-SE 
Justificativa: 
As normas contidas no art. 6° e seus incisos são previstas de forma mais explícita nos diversos títulos 
e capítulos do anteprojeto da Constituição.  
Trata-se inclusive, de texto meramente exemplificativo, eis que o estado brasileiro tem muitas outras 
tarefas fundamentais não especificadas.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01346 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do art. 5o. e incisos  
Art. 5o. e incisos - Suprima-se. 
Justificativa: 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do art. 1º já é taxativo à subordinação do poder ao povo. 
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética. 
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa. 
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01581 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 5o.  
Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - C.S.).  
Substitua-se o disposto no artigo 5o. pela  
seguinte redação:  
Art. 5o. - A República Federativa do Brasil  
tem como finalidades:  
I - defender a soberania nacional e buscar a  
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convivência pacífica e a cooperação internacional;  
II - zelar pelo respeito à dignidade da  
pessoa humana e promover a sua valorização;  
III - garantir os direitos individuais e  
coletivos, bem como a igualdade de oportunidades  
para a efetivação da justiça;  
IV - promover o bem-estar individual e  
coletivo e o desenvolvimento social, econômico e  
cultural.  
Suprima-se, no caput do art. 96 do  
anteprojeto, a palavra "misto". 
Justificativa 
O objetivo desta emenda é a recuperação, para o texto da nova Constituição, da integra do conteúdo 
que foi estudado e aprovado pela Comissão de Organização do Estado em relação às finalidades da 
República Federativa do Brasil. 
Na verdade, não estamos propondo modificações no conteúdo fundamental do que já consta no 
Artigo 6º do Anteprojeto da Constituição. Este conteúdo é o mesmo da redação que a Comissão da 
Organização do Estado aprovou. Só que a forma aqui proposta nos parece mais adaptada a um texto 
jurídico, pois é mais concisa, clara, objetiva e menos discursiva ou épica. 
Parecer:   
   Dentre as inúmeras emendas apresentadas no artigo 5o., pareceram-nos mais bem justificadas as 
que pedem a supressão parcial ou total do artigo. Portanto, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01583 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 6o., INCISO II  
Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S).  
Modifique-se a redação do Inciso II do artigo  
6o., subdividindo-o pelos três temas que aborda e  
renumere-se os demais incisos.  
Art. 6o. - ..................................  
II - assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais;  
III - defender a democracia política e  
econômica;  
IV - fazer respeitar a constitucionalidade e  
a legalidade;  
V - ........................................ 
Justificativa: 
O que se objetiva é apenas tratar em incisos diferentes assuntos diferentes (cada um deles 
identificado como uma tarefa fundamental do Estado), como manda a boa técnica legislativa.  
Parecer:   
   Para o artigo 6o. aceitamos as emendas supressivas do todo. Assim ficamos pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:01744 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 6o., inciso III.  
Para melhor adequação ao contexto do projeto  
de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, dê-se a seguinte redação ao inciso  
III Artigo 6o.:  
"III - estimular a livre iniciativa e a  
participação de todos nos frutos das atividades  
produtivas, mediante a democratização do capital  
da empresa." 
Justificativa: 
Tal como se apresenta, a redação dada a esse dispositivo, no Anteprojeto, pode ensejar 
interpretações tendentes a abolir a propriedade privada e a própria livre iniciativa.  
Não se deve conferir a democratização das oportunidades, oferecida pela livre iniciativa, e o estímulo 
á participação de todos nos seus resultados, mediante democratização do capital, como a mera 
distribuição de riquezas e até dos meios de produção.  
De fato, está em desacordo com outros, princípios inseridos no próprio texto do Anteprojeto, a 
atribuição, ao Estado, “da tarefa fundamental” de “democratizar a livre iniciativa, promovendo a 
distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de 
opressão e exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo”.  
Conflitam, por exemplo, com este preceito, o artigo 13 e seu inciso XIII, que incluem “a propriedade 
privada, assegurada e protegida pelo Estado” entre os direitos e liberdades individuais invioláveis, 
bem como aquele outro contido no artigo 306, segundo o qual: “A Ordem Econômica, fundada na livre 
iniciativa e na valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça e os seguintes princípios: 
I – soberania nacional;  
II – propriedade privada; (grifamos) 
........................................................” 
A redação ora proposta se harmoniza melhor com o próprio contexto geral do Anteprojeto. 
Parecer:   
   Optamos por emendas supressivas do art. 6º. Como tal temos de optar pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:01754 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda  
Dispositivo emendado: art. 5o., incisos IV e V.  
Os Incisos IV e V do Artigo 5o. do projeto  
passam a ter a seguinte redação:  
Artigo 5o. ..................................  
IV - favorecer o sentido social da liberdade  
entre todos, no sentido de alinhar a sociedade na  
direção de uma democracia de liberdades igualadas;  
V - promover a justiça social pela  
implementação das condições para que o bem-estar  
de cada um, contribua para o bem-estar de todos. 
Justificativa 
Trata-se apenas de dar um sentido mais claro para a redação dos referidos incisos. 
Parecer:   
   Tendo aceitado emendas supressivas do art. 5o., respectivamente dos nobres Constituintes José 
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Camargo, Francisco Diógenes, Álvaro Valle, Inocêncio Oliveira, Daso Coimbra e Tito Costa, por força 
de coerência opinamos pela rejeição da emenda em pauta. 
   
   EMENDA:01859 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6o. a seguinte redação:  
"Art. 6o. - Cumpre ao Estado:  
I - garantir a intangibilidade das fronteiras  
e da soberania nacional, repelindo qualquer  
interferência estrangeira descabida;  
II - defender a democracia política e  
econômica, com a integração do povo nessa  
obrigação, fazendo respeitadas a  
constitucionalidade e a legalidade;  
III - promover a distribuição da riqueza, do  
trabalho e dos meios de produção e repartição  
abolidas todas as normas de opressão e exploração  
e garantidos a qualidade. 
Justificativa: 
Nas setenta palavras da redação substitutiva que sugerimos, condensam-se as cem do texto 
originário, numa economia glótica de nada menos de trinta por cento.  
Assim enxugado o texto, nem por isso deixamos de contemplar todas as intenções contidas no art. 7° 
e seus itens de Anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01878 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO INCISO V.  
O inciso V, do Artigo 5o. do Anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 5o. - ..................................  
V - Promover a justiça social para que todos  
tenham o direito à procura da felicidade. 
Justificativa 
O inciso tem uma redação sem estilo, repetindo palavras para alcançar o mesmo objetivo da emenda 
proposta. A procura da felicidade, que tem uma ampla interpretação, segue o caminho da esperança 
traçado pela justiça social que se pretende, com este inciso dar a sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Emenda adequada, mas conflitante com as supressivas por cuja aprovação opinamos. Logo: pela 
rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01887 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Ao art. 6o. inciso II:  
Onde se lê, na parte final:  
"... e fazer respeitar a constitucionalidade  
e a legalidade;"  
Leia-se:  
".. e garantir a Constituição e as leis;" 
Justificativa: 
Constitucionalidade é qualidade do que é constitucional. O importante e essencial é a própria 
Constituição, e, no caso, a sua garantia.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01888 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 6o., inciso II.  
Onde se lê:  
"... defender a democracia política e  
econômica..."  
Leia-se:  
"... defender a democracia política,  
econômica e social..." 
Justificativa: 
A democracia moderna é de cunho essencialmente social, pois tem vista a realização da Justiça 
Social num clima de Liberdade.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01970 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Do Título I - Dos Princípios Fundamentais  
Suprimam-se o artigo 5o. e seus incisos,  
artigo 6o. e seus incisos, artigo 7o., 8o. e 9o. e  
seus incisos, artigo 10 e seus incisos. 
Justificativa 
O conteúdo dos artigos, cujas supressão se propõe é discursivo e caberia melhor num manifesto 
político ou num programa partidário, nunca num texto constitucional. Sua eliminação concorrerá 
ainda, para enxugar o texto constitucional, que deverá ser o mais sintético possível. 
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Aliás a redação desses preceitos lembra a Constituição Portuguesa, em seu texto de 1982 que, no 
artigo 7º, número 1, 2 e 3, adota idêntica fórmula discutida que não tem cabimento no texto da 
CARTA MAGNA. Desse modo, a supressão proposta, é aconselhável e não prejudicará o conteúdo 
mais importante da nova CARTA que se pretende promulgar. 
Parecer:   
   Com exceção do art. 9o., para o qual aceitamos emenda que lhe dá redação lacônica, 
concordamos com a supressão de todos os outros artigos, citadamente: 5o., 6o., 8o. e 10. E  
concordamos porque a justificativa contém elementos de convicção que nos levam a concordar com a 
proposta. Pela aprovação parcial, portanto. 
   
   EMENDA:02050 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 5o.  
- Suprima-se, do Projeto, o art. 5o. e seus incisos. 
Justificativa 
A retórica rebuscada contida no art. 6º leva o hermeneuta à perplexidade. Somos, pois, por sua 
supressão. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02142 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se o caput do art. 5o. e o art. 3o.,  
dando esse número ao 4o., com a seguinte redação:  
"Art. 4o. - O Estado brasileiro, instrumento  
e mediação da soberania do povo, exercendo domínio  
político e econômico permanente sobre todos os  
recursos do seu território e bens produzidos pelo  
trabalho de seu povo, tem como finalidades  
internas fundamentais:  
I - construir uma sociedade igualitária,  
quanto à acessibilidade aos valores materiais e morais;  
II - integrar todos os cidadãos nos processos  
de decisão nacional, na política de procedimentos  
e nos projetos e ações para o desenvolvimento nacional;  
III - promover a erradicação da pobreza e a  
mobilidade dos estratos sociais, visando a uma  
vida saudável e digna para todos;  
IV - favorecer o sentido social da liberdade,  
pela intervenção equalizadora do Estado;  
V - promover a justiça social, para que a  
felicidade de cada um complemente a felicidade de todos". 
Justificativa: 
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Assim, em um só artigo e seus itens, ficam condensados os princípios contidos em quatro artigos e 
cinco itens, esses reduzidos em sua extensão, sem nada perder em clareza.  
Parecer:   
   Tendo sido favoráveis a aprovação de emenda radicalmente sucinta ao artigo em pauta, de autoria 
do nobre Constituinte Francisco Rollemberg, somos, coerentemente, pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:02324 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PDT/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA do ART. 5o. E INCISOS  
Art. 5o. E Incisos - Suprima-se. 
Justificativa 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do art. 1º já é taxativo quanto à subordinação do poder ao povo. 
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética. 
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa. 
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02683 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva e supressiva  
Adite-se ao art. 6o. do projeto de  
Constituição um item IV, com a consequente  
supressão dos artigos 17, VIII, 407 a 415, na  
forma seguinte:  
"Art. 6o. - ................................  
..................................................  
IV - proteger o meio ambiente e o equilíbrio  
ecológico de forma a garantir a todos a melhoria  
da qualidade de vida, a preservação da natureza e  
a identidade histórica e cultural da coletividade". 
Justificativa: 
Visa a presente emenda, atendendo ao princípio de compatibilização, expungir do texto constitucional 
normas em duplicidade, antagônicas e peculiares a legislação ordinária.  
Com efeito, a disposição do art. 416 é antagônica às dos artigos 53, III, 62, § 1° V e 18, VIII, b.  
De outra parte, a matéria tratada nos artigos 414, 415, 417 e seguintes é de flagrante competência da 
legislação ordinária, não cabendo nos escritos limites de uma nova constitucional, que deve cuidar de 
estabelecer regras básicas e fundamentais, deixando para a Lei complementar a previsão e a 
regulamentação dos problemas de ordem concreta.  
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Buscou-se, assim, em um único dispositivo, suprimir-se a duplicidade contida nos artigos 413 e 18, 
VIII, a, garantindo um meio ambiente equilibrado e sadio. Tal norma deve ser inserida no Título 
próprio, ou seja, “DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS”.  
A proposta, nesta linha de atuação, segue os passos das mais recentes Constituições, como a de 
Portugal (art. 66) e da Espanha (art. 45).  
Parecer:   
   A emenda, que implica supressão do capítulo Do Meio Ambiente (arts 407 a 415), contraria 
manifesta vontade social e elimina proteção e disciplina indispensáveis à continuidade do processo 
de desenvolvimento com uso racional dos recursos naturais. A proposta é pertinente quanto a 
dispositivos não adequados ao Capítulo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02740 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Compatibilização  
Substituam-se os arts. 3o. e 5o. do Projeto  
pelo artigo que se segue, renumerando-se os demais:  
Art. 5o. - O Estado brasileiro é o  
instrumento da soberania do povo e suas  
finalidades essenciais são: 
Justificativa: 
Os artigos 3° e 5° tem idêntico conteúdo. Ambos afirmam com palavras diferentes que o Estado é o 
instrumento da soberania popular. A presente emenda visa a compatibilizar os dois artigos.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02741 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso II do art. 5o. 
Justificativa 
O inciso II repete, com outras palavras o conteúdo dos demais dispositivos do art. 5º. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02742 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Os incisos III, IV, V do art. 5o. passam a  
ter a redação que se segue:  
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III - empreender a erradicação da pobreza;  
IV - assegurar iguais liberdades para todos;  
V - promover a justiça social. 
Justificativa 
Muito embora defendamos uma Constituição analítica, a redação de seus dispositivos deve ser 
concisa e clara. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02743 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Dê-se aos incisos I e III do art. 6o. a  
redação que se segue:  
I - Garantir a independência política,  
econômica e científica do país;  
III - democratizar o controle dos meios de  
produção, para assegurar o bem-estar e a qualidade  
de vida do povo. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02961 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 5o. e incisos  
Art. 5o. e incisos - Suprima-se. 
Justificativa 
Este artigo é repetitivo. 
O § único do artigo 1º já é taxativo quanto à subordinação do poder ao povo. 
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos demais títulos e capítulos, de forma até 
mais precisa, embora menos poética. 
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto aprovado na Comissão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteprojeto da 
Comissão da Organização do Estado, cujo anteprojeto aprovado foi relatado pelo Senador José 
Richa. 
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma inatacável sob o ponto de vista jurídico-legal, 
portanto, inexplicável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02981 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 6o. E SEUS INCISOS  
ART. 6o. - SUPRIMA-SE  
I - SUPRIMA-SE  
II - SUPRIMA-SE  
III - SUPRIMA-SE 
Justificativa: 
As normas contidas no art. 6° e seus incisos são previstas de forma mais explícita nos diversos títulos 
e capítulos e capítulos do anteprojeto de Constituição.  
Trata-se inclusive, de texto meramente exemplificativo, eis que o estado brasileiro tem muitas outras 
tarefas fundamentais não especificadas.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03280 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao inciso III do art. 6o.  
Dê-se ao inciso III do Art. 6o., a seguinte redação:  
III - Estimular a livre iniciativa,  
promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho  
e dos meios de produção. 
Justificativa: 
Compete, efetivamente ao Estado, estimular a livre iniciativa, e não democratizá-la, conforme propõe 
o texto do Anteprojeto, cuja emenda, ora se propõe.  
A expressão “democratizar a livre iniciativa”, sobre ser vaga e genérica presta-se a confusões. Com 
efeito, a tarefa do Estado brasileiro de promover a melhor distribuição de riqueza nacional há de 
submeter-se às próprias garantias fundamentais inscritas na futura Constituição, dentre elas, o direito 
à propriedade e não-intervenção ao Estado no domínio econômico (a não em caráter completar).  
Assim, o intuito manifesto da presente proposta é o de compatibilizar este objetivo estabelecido no 
art. 7°, inciso III, do Anteprojeto, com outras garantias, também fundamentais, tal como reguladas 
mais adiante, nas sedes próprias.  
Desta maneira, adequa-se melhor em “estimular”, do que “democratizar”, nesta passagem do texto 
em foco. 
Parecer:   
   A proposta deixa apenas parte do dispositivo. A redação do Projeto e mais completa e explícita.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03291 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 6o. a seguinte redação:  
I - Garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, sociais,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
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interferência estrangeira na determinação e  
consecução de seus objetivos internos. 
Justificativa: 
Conservação de condições sociais são fundamentais para a garantia da independência diante da 
interferência estrangeira, impondo-se sua inclusão na redação.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda já implícita no item I do art. 6o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03339 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 5o.  
Suprima-se do Projeto:  
a) o inciso V. 
Justificativa 
O conteúdo do inciso V – cuja supressão se propõe é de total inconsistência, não se prestando a 
tratamento constitucional. 
Parecer:   
   A supressão proposta pode ser aceita.  
Aprovação. 
   
   EMENDA:03342 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o.  
Adite-se ao projeto:  
a) inciso II.  
"Defender a democracia política, econômica, e  
social..........................................." 
Justificativa: 
A convivência e prática democráticas impõem, entre as tarefas fundamentais do Estado, além da 
defesa da defesa das condições de participação da população no âmbito econômico e político, 
igualmente no plano social.  
Parecer:   
   O texto do Projeto, nesse particular, é mais expressivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03343 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 5o.  
Adite-se ao Projeto:  
a) inciso IV.  
"Promover a justiça social e favorecer o  
sentido social da liberdade, a fim de que todos  
disponham de tantas liberdades..................." 
Justificativa 
A promoção da justiça social está diretamente associada ao favorecimento do sentido social da 
liberdade, enquanto finalidades que se atribuem, modernamente, ao Estado. Exatamente, por essa 
razão, ambos os conceitos devem figurar no mesmo inciso. 
Parecer:   
   O texto do projeto já satisfaz o que se contém na sugestão.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:03398 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CARLOS BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 5o., inciso III  
I - Dê-se nova redação ao Inciso III do art. 5o.  
Art. 5o. - ..................................  
III - Empreender, por etapas planejadas e  
constitucionalmente compulsórias, a erradicação da  
nobreza, a eliminação das desigualdades regionais  
e a interpenetração dos estratos sociais, de modo  
que todos, em todos os pontos do Território  
Nacional, tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente. 
Justificativa 
A emenda visa adequar a redação do artigo 5º aos dispositivos de correção das desigualdades 
regionais, inseridos em vários artigos do projeto, tais como art. 257, 266, 286, 287, 300, 327, 463, etc. 
Os desequilíbrios regionais são o maior entrave ao desenvolvimento harmônico do País e a nova 
redação visa emprestar-lhes a mesma ênfase que se dá à erradicação da pobreza absoluta.  
Parecer:   
   O texto do projeto já satisfaz o que se contém na sugestão.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:03435 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 6o. - INCISO I  
Seja dado ao INCISO I, do art. 6o., a  
seguinte redação:  
ARTIGO 6o. São tarefas fundamentais do Estado:  
I - Garantir a independência e a soberania  
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nacionais pela preservação de condições políticas,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução dos objetivos do povo brasileiro. 
Justificativa: 
É dever do Estado preservar a independência, mas também lhe cabe a preservação da soberania 
nacional.  
A Emenda tem o objetivo de adequar o Inciso ao Caput do Artigo, posto que ao Estado não pode 
escapar o elementar dever de resguardar a Soberania Nacional.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda já implícita no item I do art. 6o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03449 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 5o.  
Inclua-se no Art. 5o. do projeto o  
seguinte inciso:  
Art. 5o. - ..............................  
I - ........................................  
II - .......................................  
III - .......................................  
IV - .......................................  
V - .......................................  
VI - reconhecer o caráter pluriétnico da  
sociedade brasileira e as formas de organização  
próprias das nações indígenas. 
Justificativa 
A redação proposta resgata os termos do inciso V do art. 1º do anteprojeto da Comissão da Ordem 
Social (Comissão VII), que foi votado e aprovado, por ampla maioria, em sessão plenária. A inserção 
de tal dispositivo, além de sanar a omissão e tributar homenagem aos debates havidos na Comissão 
da Ordem Social, caracteriza ineludivelmente o firme propósito de renunciar à postura colonialista 
que, desde sempre, tem norteado as relações entre o Estado e as nações indígenas. 
Apesar da reiteração de dispositivos constitucionais e legislação ordinária intencionalmente 
asseguradores dos direitos dos índios, na história jurídica brasileira, a postura colonialista a eles 
sempre subjacente permitiu a manutenção de um processo espoliativo e assimilacionista, que 
resultou no desaparecimento de mais de uma centena das nações indígenas originariamente 
habitantes de mais de uma centena das nações indígenas originariamente habitantes do atual 
território brasileiro. 
A história tem demonstrado que a sobrevivência física e cultural das nações indígenas restantes 
vincula-se, indissociavelmente, a uma postura oficial que lhes reconheça as especificidades, 
assegurando-lhes o direito a alteridade cultural e, para isso, impõe-se reconhecer, desde o texto 
constitucional, o caráter pluriétnico da sociedade brasileira e as formas de organização próprias das 
nações indígenas. Não há, ademais, no preceito, nenhuma ameaça à soberania do Estado, pois que 
já esclareceu a doutrina que podem haver Estados formados por várias nações – como a China, 
Alemanha Oriental, Espanha e outros -, assim como uma nação pode estar politicamente organizada 
em mais de um Estado. 
Parecer:   
   O texto do projeto já satisfaz o que se contém na sugestão.  
Rejeição. 
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   EMENDA:03472 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 5o.  
Inclua-se no Art. 5o. do Projeto o seguinte inciso:  
Art. 5o. - ...............................  
I - .........................................  
II - .......................................  
III - ......................................  
IV - ......................................  
V - .......................................  
VI - reconhecer o caráter pluriétnico da  
sociedade brasileira e as formas de organização  
próprias das nações indígenas. 
Justificativa 
A redação proposta resgata os termos do inciso V do art. 1º do anteprojeto da Comissão da Ordem 
Social (Comissão VII), que foi votado e aprovado, por ampla maioria, em sessão plenária. A inserção 
de tal dispositivo, além de sanar a omissão e tributar homenagem aos debates havidos na Comissão 
da Ordem Social, caracteriza ineludivelmente o firme propósito de renunciar à postura colonialista 
que, desde sempre, tem norteado as relações entre o Estado e as nações indígenas. 
Apesar da reiteração de dispositivos constitucionais e legislação ordinária intencionalmente 
asseguradores dos direitos dos índios, na história jurídica brasileira, a postura colonialista a eles 
sempre subjacente permitiu a manutenção de um processo espoliativo e assimilacionista, que 
resultou no desaparecimento de mais de uma centena das nações indígenas originariamente 
habitantes de mais de uma centena das nações indígenas originariamente habitantes do atual 
território brasileiro. 
A história tem demonstrado que a sobrevivência física e cultural das nações indígenas restantes 
vincula-se, indissociavelmente, a uma postura oficial que lhes reconheça as especificidades, 
assegurando-lhes o direito a alteridade cultural e, para isso, impõe-se reconhecer, desde o texto 
constitucional, o caráter pluriétnico da sociedade brasileira e as formas de organização próprias das 
nações indígenas. Não há, ademais, no preceito, nenhuma ameaça à soberania do Estado, pois que 
já esclareceu a doutrina que podem haver Estados formados por várias nações – como a China, 
Alemanha Oriental, Espanha e outros -, assim como uma nação pode estar politicamente organizada 
em mais de um Estado. 
Parecer:   
   O texto do projeto já satisfaz o que se contém na sugestão.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:03655 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 5o. Item I  
Adite-se ao item I do art. 5o. do  
Projeto, após a palavra sociedade os adjetivos  
livre, justa e solidária. 
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Justificativa 
O art. 1º do anteprojeto aprovado pela Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem 
e da Mulher, estabelecia como preceito constitucional o tipo de sociedade objetivada pelos 
brasileiros. 
O relator ao compatibilizar, contemplou os diversos aspectos do art. 1º antes referido, com exceção 
deste aspecto absolutamente fundamental, ou seja, a caracterização do tipo de sociedade que 
queremos construir. 
A Emenda aditiva, agora proposta, restabelece a redação original, evitando-se com isto, que no 
mérito seja referido o disposto anteriormente. 
Parecer:   
   O texto do projeto já satisfaz o que se contém na sugestão.  
Rejeição. 
   
   EMENDA:03927 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO INCISO V DO ART. 5o.  
Suprima-se o inciso V do art. 5o. 
Justificativa 
Justifica-se a supressão do inciso face a sua incoerência, posto que ao promover a justiça social, 
estará sempre o Estado buscando as condições necessárias para a felicidade de todos, tornando-se 
pois inócuo o texto suprimido. 
Sendo de uma clarividência incomodativa a impossibilidade de se promover a justiça social em 
prejuízo ou causando a infelicidade de alguém, que quer nos parecer que o aludido texto não passa 
de mero jogo de palavras. 
Parecer:   
   A supressão proposta pode ser aceita.  
Aprovação. 
   
   EMENDA:04306 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: artigo 6o.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do  
artigo 6o. do Projeto de Constituição:  
Art. 6o. - ...........................  
I - ..................................  
II - .................................  
III - Assegurar amplo exercício das  
liberdades individuais na economia promovendo o  
fortalecimento da livre iniciativa como forma de  
garantir o bem estar e a qualidade de vida do povo. 
Justificativa: 
Eliminaram-se do texto constitucional estereótipos de uma particular visão do mundo, desfazendo o 
equívoco de que o Estado possa ter por tarefa democratizar a livre iniciativa, ela sim fonte essencial 
de democracia, precisamente por ser livre, e independente do Estado.  
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Parecer:   
   Acolhemos Emenda supressiva.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04316 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 6o., inciso I.  
O inciso I do artigo 6o. do Projeto, passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 6o - ....................................  
I - Garantir a independência nacional para  
preservação de condições políticas, econômicas,  
científicas, tecnológicas e bélicas que permitam a  
consecução dos objetivos internos da Nação. 
Justificativa: 
Eliminaram-se do texto Constitucional fraseado desnecessariamente agressivo em relação à 
comunidade internacional.  
Parecer:   
   Acolhemos outra emenda aa esse dispositivo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04350 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Artigo 5o.  
Suprimam-se inciso IV, do artigo 5o. do  
Projeto de Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A liberdade não é produto e, como tal, algo quantificável. É sentimento de qualificação da vida das 
pessoas, que, substantivamente, é identificado por um estado pleno de satisfação pessoal, social. 
É inexequível, portanto, contar as liberdades de alguém para retirar-lhes as que tenha em excesso e 
transferi-las a outrem que as tenha em falta. 
De plano, então, há de ser descabido dispositivo constitucional que legitima a intervenção do Estado 
para equalizar as liberdades. 
Parecer:   
   Reformulamos de uma forma global essa matéria.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04351 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 6o.  
Dê-se ao inciso III, do artigo 6o, do Projeto  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
III - abolir todas as formas de opressão e  
exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
A livre iniciativa não é algo democratizável. Por ser livre, ela, em si, configura a essência de 
manifestação democrática.  
Admitir como tarefa do Estado a democratização da livre iniciativa é adotar como premissa a 
necessidade de uma ação intervencionista do poder, o que, à evidencia, é incongruente com um 
Estado democrático.  
Releve-se que a ação democratizadora da livre iniciativa se implementaria, a teor do dispositivo 
constitucional, mediante a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção. Ora, em um 
Estado democrático o indivíduo ou grupo de indivíduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de 
produção e ampliar, consequentemente, riqueza.  
Incumbe, entretanto, ao Estado coibir formas de opressão e de exploração e zelar pela garantia do 
bem-estar e da qualidade de vida, como bens que dignificam a pessoa humana.  
Parecer:   
   Acolhemos Emenda supressiva.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04383 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - acrescentar à redação o seguinte:  
"A República Federativa do Brasil é  
constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Territórios."  
Inciso IV - suprimir a expressão.  
"ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;"  
Art. 5o. inciso II - suprimir a expressão.  
"Das políticas de procedimentos e dos  
projetos e ações para o desenvolvimento econômico  
e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída;"  
Textos Sugeridos  
Inciso IV  
"Empreender a erradicação da pobreza de modo  
que todos tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente:  
Inciso V - "Favorecer o sentido social da liberdade".  
Inciso VI - "promover a justiça social".  
Art. 6o. - inciso I - Texto Sugerido  
"Garantir a Independência Nacional."  
Inciso III - Suprimir na íntegra.  
Art. 9o. modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
"Nas relações internacionais o Brasil  
observará os princípios constantes das declarações  
internacionais de direito, respeitado a  
inviolabilidade dos seguintes princípios  
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estabelecidos por esta constituição."  
Art. 10. modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
Defende o Brasil, o seguinte:  
I - Codificação progressiva do direito  
internacional e formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória.  
II - Instauração de uma ordem econômica justa  
e equitativa com a abolição de todas as formas de  
dominação de um estado por outro:  
Inciso VI - Suprimir o seguinte:  
Com vistas a criação de uma ordem  
internacional. 
Justificativa: 
As alterações propostas objetivam a adequação dos Textos a uma melhor técnica.  
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou utópicos, ou 
infraconstitucionais.  
Parecer:   
   Acolhemos outra redação.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04743 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Artigo 5o do Anteprojeto.  
Inclua-se no art. 5o. do Anteprojeto, o  
seguinte parágrafo único:  
" § único. - Só em caráter excepcional  
a lei permitirá a transferência ao setor privado  
de encargos do Poder Público, assegurando, em  
qualquer caso, prévia e justa indenização." 
Justificativa 
 O Estado, vigiado no seu poder de tributar, vem descobrindo de formas indiretas de obter recursos 
dos contribuintes, obrigando-os, crescentemente, a arcar com tarefas típicas do Poder Público como 
o preenchimento de mapas, guias, e um sem número de documentos sob sanções graves, limitando-
se ao mero exercício de fiscalizar e punir, o que parece irrazoável. Daí a presente proposição que 
visa coadunar este artigo com as normas regedoras da atividade pública. 
Parecer:   
   Proposta de valor discutível.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04860 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 5o., V - Redija-se assim:  
"V - Promover a criação de condições de justiça  
social que contribua para a felicidade de todos." 
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Justificativa 
É pela afirmação de um princípio que a Constituição evita prevalência de outro, ou um efeito maléfico. 
Não é de boa técnica legislativa prever condições de justiça social pelas quais “a felicidade de cada 
um não custe a infelicidade de ninguém”. 
O que importa é promover a criação de condições que proporcionem felicidade a todos, como quer o 
projeto. 
Parecer:   
   Preferimos Emenda supressiva.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04861 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 5o., IV - Redija-se assim:  
"IV - Favorecer a criação de condições  
adequadas à que todos tenham possibilidade do  
exercício efetivo das liberdades essenciais." 
Justificativa 
O texto do projeto não é claro e entremostra a obrigatoriedade de uma igualização irreal. Uma 
Constituição não deve despertar esperanças irrealizáveis. 
A emenda ajusta o artigo aos objetivos do projeto quanto ao exercício das liberdades. 
Parecer:   
   Acolhemos emenda supressiva.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04864 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 5o. - Redija-se assim o caput:  
"O Estado brasileiro, observando o disposto  
no art. 3o., tem como finalidade internas básicas: 
Justificativa 
Se o art. 3º já declara que o Estado assegura a soberania do povo, é desnecessária proclamar no art. 
5º, que “está submetido aos desígnios do povo”. 
O vocábulo básico substitui a palavra fundamentais, porque esta vem muito repetitiva em normas 
próximas. Compatibiliza-se o artigo com o contexto do projeto e sugere-se renovação mais clara. 
Parecer:   
   Aceitamos emenda supressiva, defeituosa.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04892 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
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Texto:   
   Emenda de Adequação (Substitutiva)  
Dispositivo Emendado: Título I, Artigos 1o. ao 11.  
Dos Princípios Fundamentais  
Dê-se ao Título I, Arts. 1o. a 11 a seguinte redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa.  
Parágrafo único. Todo poder emana do povo e  
com ele é exercido, nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
do Distrito Federal.  
Parágrafo único. A soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, a representatividade e o pluralismo  
político são os fundamentos da República.  
Art. 3o. O Estado garante a soberania do povo.  
§ ... - O legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os poderes do Estado.  
Art. 4o. O Estado, nos limites da Lei,  
exercerá soberania política e econômica sobre os  
recursos naturais do seu Território e sobre os  
bens criados pelo seu povo.  
Art. 5o. O Estado brasileiro tem como  
objetivos fundamentais a liberdade, a igualdade, a  
livre iniciativa e a soberania nacionais.  
Parágrafo único. Será assegurado ao povo a  
participação organizada na formação das decisões  
nacionais.  
Art. 6o. O Brasil manterá tratados e  
compromissos com os Estados soberanos e com  
organismos internacionais.  
Art. 7o. As relações internacionais do Brasil  
são regidas por esta Constituição e pela lei.  
§ 1o. São princípios básicos a independência  
nacional; os direitos humanos; a soberania; a  
solução pacífica dos conflitos; o direito à  
emancipação e ao progresso.  
§ 2o. Preconiza-se a codificação do Direito e  
o estabelecimento de um sistema de segurança  
capazes de criar uma ordem internacional que  
assegure a paz e a justiça na relação entre os povos;  
Art. 8o. Os tratados e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso  
Nacional. 
Justificativa: 
Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto: OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. O 
objetivo da emenda é a Adequação e compatibilização do Texto do Título I, que redigido de maneira 
prolixa e discursiva, conflita com dispositivos de outros tópicos do Anteprojeto, além de não se 
enquadrar com a forma e o conteúdo de como entendemos deva ser disposta matéria Constitucional. 
Por isso, aproveitando o pensamento exposto apresentamos nova redação, que sem alterar o mérito, 
compatibiliza a forma; deixando para a Lei Complementar e ordinária o possível detalhamento.  
Parecer:   
   Embora melhore o texto, nos pontos em que o modifica, a Emenda apresenta defeitos e é 
incompleta.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:05006 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 5o.  
Suprima-se o art. 5o. 
Justificativa 
A Constituição prevê salário mínimo. Quanto aos pisos salariais devem ser objeto de livre negociação 
entre as partes que podem analisar as peculiaridades regionais, as condições especiais de cada 
empresa ou de cada categoria profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado. Aliás, esse 
é o funcionamento da chamada negociação coletiva. 
Parecer:   
   A Emenda procura expungir o texto de redundâncias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05075 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO I DO PROJETO DO  
RELATOR  
Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts. 1o a 11,  
dando-se nova redação ao Título I, como segue:  
Dos Princípios Fundamentais:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
instituída pela vontade do povo como um Estado  
democrático de direito.  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,  
nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, e tem como fundamentos:  
I - a soberania;  
II - a nacionalidade;  
III - a cidadania;  
IV - a dignidade da pessoa humana;  
V - o pluralismo político.  
Art. 3o. O Legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os órgãos da soberania do povo e  
exercem, harmônica e independentemente, os Poderes  
fundamentais do Estado.  
Art. 4o. O Estado brasileiro exercerá  
soberania política e econômica permanente.  
Art. 11. Os tratados a que se refere este  
artigo serão levados, dentro de trinta dias, ao  
conhecimento do Congresso Nacional.  
§ 1o. Os tratados a que se refere este artigo  
serão levados, dentro de trinta dias, ao  
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conhecimento do Congresso Nacional.  
Parágrafo único - O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, revoga a lei e está  
sujeito à revogação por lei nova ou Emenda  
Constitucional. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado à uma Constituição.  
Parecer:   
   O Substitutivo proposto não contempla toda as matérias, algumas indispensáveis.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05165 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Emenda Aditiva: Art. 6o. - Inciso II  
"II - Assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política, econômica e social, e fazer  
respeitar a constitucionalidade e a legalidade." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   O regime é representativo: o povo decide por meio dos seus representantes legalmente escolhidos. 
E ademais existe a liberdade de associação, que independe e prescinde do estímulo do Estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05343 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINGT ROSADO (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dê-se a seguinte redação ao item do art. 5o.:  
"Art. 5o. ..................................  
III - empreender, por etapas planejadas e  
compulsórias, a erradicação da pobreza, a  
eliminação das desigualdades regionais e a  
interpenetração dos estratos sociais, de modo que  
todos, em todos os pontos do Território Nacional,  
tenham iguais oportunidades de viver saudável e  
dignamente". 
Justificativa 
A emenda objetiva adequar a redação do art. 5º aos dispositivos de correção das desigualdades 
regionais inseridos no Projeto, tais como os arts. 257, 266, 286, 287, 300, 327, 463. 
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Os desequilíbrios regionais são o maior entrave ao desenvolvimento harmônico do País, e a nova 
redação visa a emprestar à questão a mesma ênfase que se dá à erradicação da pobreza absoluta. 
Parecer:   
   Tendo concordado com a justificação de emenda supressiva do art. 5o., e consequentemente 
dando o parecer pela sua aprovação, somos, por coerência, pela rejeição da emenda em pauta. 
   
   EMENDA:05429 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA DE PLENÁRIO  
Ao Artigo 5o. do Projeto de Constituição  
acrescente-se o seguinte parágrafo:  
"art. 5o. ..................................  
..................................................  
Parágrafo único - Cumpre ao Estado promover a  
liberdade e a igualdade dos cidadãos." 
Justificativa 
A simples enunciação das finalidades do Estado, sem atribuir-lhe a obrigação de promover a 
liberdade e a igualdade, revela-se inócua. 
O parágrafo que propomos ao artigo 5º, delineador dessas finalidades do Estado, objetiva justamente 
preencher essa lacuna reparar essa omissão. 
Parecer:   
   Como aceitamos emenda supressiva ao mesmo art. 5o., somos pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:05956 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: art. 6o.  
Suprima-se o art. 6o. 
Justificativa: 
O artigo é literário e caberia em uma Declaração, não em norma de direito positivo. Ao definir as 
“tarefas do Estado”, o artigo faz uma enumeração exaustiva, como se fossem apenas esses os seus 
deveres. Se a relação e exemplificativa, menos ainda se justifica sua inclusão na Constituição.  
Parecer:   
   Justificada de maneira clara, sucinta. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06107 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Do Título I - dos princípios fundamentais  
Suprimam-se os artigos 6o. e seus incisos,  
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artigo 7o. e seus incisos, artigo 8o., 9o. e 10o.  
e seus incisos, artigo 11 e seus incisos. 
Justificativa: 
O conteúdo dos artigos, cujas supressão se propõe, é discursivo e caberia melhor num manifesto 
político ou num programa partidário, nunca no corpo da Constituição. Sua eliminação concorrera 
ainda, para enxugar o texto constitucional, que deverá ser o mais sintético possível.  
Há um princípio jurídico segundo o qual a lei não deve ter palavras inúteis. A Constituição é a lei das 
leis, por isso devemos expurga-la de inutilidades. 
Aliás a redação desses preceitos lembra a Constituição Portuguesa, em seu texto de 1982 que, no 
artigo 7°, números 1, 2 e 3, adota idêntica fórmula discursiva que não tem cabimento data vênia no 
texto da Carta Magna. Desse modo, a supressão proposta, é aconselhável e não prejudicará o 
conteúdo mais importante da nova Carta que se pretende promulgar.  
Parecer:   
   Havendo desencontro entre a numeração da emenda e a numeração do Projeto, damos como 
prejudicada a proposta. 
   
   EMENDA:06117 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
AO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se pelo seguinte texto o caput do artigo 5o.  
Art. 5o. São finalidades internas  
fundamentais do Estado brasileiro: 
Justificativa 
O projeto apresenta o seguinte texto para o artigo 5º: “O Estado brasileiro está submetido aos 
desígnios do povo e suas finalidades internas fundamentais são:”, etc. 
Ora, parece-nos dispensável colocar na Constituição que “o Estado brasileiro está submetido aos 
desígnios do povo”, até porque só estará assim realmente, se o texto assegurar a execução desse 
compromisso. 
Além disso, esse conceito vem sendo repetido em vários artigos, secções, títulos, etc, do Projeto, 
tornando dispensável essa repetição. E, ainda que não fosse repetitiva a expressão, ela se mostra 
desnecessária ao texto constitucional. 
Parecer:   
   Tendo nos manifestado a favor de emenda supressiva, ficamos com a coerência: pela rejeição. 
   
   EMENDA:06272 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se o art. 5o. e seus parágrafos. 
Justificativa 
Parece-nos que uma Constituição não é uma aula de Teoria do Estado, de Filosofia Jurídica ou de 
Sociologia do Estado, nem mesmo de Direito Constitucional. 
O Excesso de definições e de explanações deontológicas torna o texto constitucional acadêmico e 
prolixo, quando o ideal seria que ele expressasse uma realidade factual, enfeixasse problemas atuais 
e futuros e encaminhasse soluções. 
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“Construir uma sociedade livre”, “consolidar a identidade do povo com a nação”, “empreender a 
erradicação da pobreza” e “promover a justiça social” são objetivos de qualquer Estado – e não 
especificamente do Estado brasileiro – dispensável seu registro teórico em qualquer Constituição. 
Feita a supressão proposta, a Constituição não perde em conteúdo. 
Parecer:   
   A emenda é de fato justificada na sua justificação, o que, diga-se de passagem, muitas vezes não 
ocorre. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06275 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam - se o art. 6o. e seus itens do Projeto 
Justificativa: 
Toda a deontologia expressa nos três itens desse artigo está amplamente explicitada no texto do 
projeto, no que tange à organização nacional à preservação da independência e da 
autodeterminação, quanto à livre iniciativa e à intervenção do Estado, à organização popular e à 
defesa da democracia. 
Uma Constituição moderna deve ser, antes de tudo, objetiva, um documento de direito positivo e não 
um organograma doutrinário, mais amplamente considerado nos tratados teóricos. 
Precisamos enxugar o texto amplamente criticado pela opinião pública, por parecer-lhe carregado de 
enxúndias literárias. 
Parecer:   
   Com justificação convincente. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06385 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O inciso III, do artigo 5o., passa a vigorar  
com a seguinte redação:  
"III - empreender, por etapas planejadas e  
compulsórias, a erradicação da pobreza e a  
interpenetração dos estratos sociais, de modo que  
todos tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente;" 
Justificativa 
A proposição suprime, por desnecessária, a palavra “constitucionalmente”. Se a Constituição 
determina “a erradicação da pobreza”, “por etapas planejadas e compulsórias”, não se deve repetir 
que essa determinação é “constitucionalmente” obrigatória. 
Parecer:   
   Tendo sido aceita a emenda supressiva do art. 5o., de autoria do Constituinte José Camargo, 
somos pela rejeição da emenda em pauta. 
   
   EMENDA:06613 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Suprima-se, no texto do inciso I do art. 5o.,  
a palavra "uma". 
Justificativa 
Desnecessário o adjetivo indefinido “uma”. 
Não há pretensão de construir duas sociedades livres. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06654 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   No inciso I do Art. 6o., substituir a  
expressão "pela preservação" por "por meio",  
ficando então:  
I - garantir a independência nacional por  
meio de condições políticas, econômicas,  
científicas, tecnológicas ... etc. 
Justificativa: 
A redação ora proposta é mais aberta, deixando espaço para a posição daqueles que acreditem 
existirem atualmente sérios comprometimentos econômicos e políticos, inclusive estruturais, 
obstaculizando decisivamente a consecução da plena independência do país em face do capital 
internacional. A redação original, ao contrário, fecha questão no sentido de que não existiriam 
impedimentos fundamentais a serem superados para efeito da independência plena, o que contraria, 
por exemplo, a convicção de amplas parcelas da opinião pública sobre os condicionamentos que a 
dívida externa impõe em relação à soberania efetiva do Brasil.  
Parecer:   
   Propugna o nobre Constituinte JOSÉ GENOÍNO a substituir a expressão "pela preservação" por 
"por meio ". A alteração nos parece de pouco alcance prático. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:06655 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   No inciso I do art. 6o., substituir o termo  
"bélicas" por "de defesa", ficando a expressão então:  
"...condições políticas, econômicas,  
científicas, tecnológicas e de defesa que lhe  
permitam rejeitar toda tentativa de interferência  
estrangeira na determinação e consecução de seus  
objetivos internos." 
Justificativa: 
Uma concepção avançada de defesa do país deve se basear na formação de uma sólida consciência 
popular pró-independência e anteintervencionismo, e deve ver a população como a principal fonte de 
energias defensivas, inclusive para efeito do potencial militar dissuasório do país frente a eventuais 
ameaças de agressão. E ao mesmo tempo é preciso negar radicalmente a lógica do belicismo e do 
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armamentismo, que procuram especular com a ideia da defesa nacional. O termo “bélicas” remete 
para uma visão estritamente militar de defesa nacional, enquanto a formulação ora proposta recupera 
o justo sentido da questão.  
Parecer:   
   O nobre constituinte propõe a substituição no item I, do art. 6o. da expressão 'bélicas' por 'de 
defesa'. A alteração não nos parece procedente pois ao longo do projeto já foram erigidas diversas 
barreiras a qualquer propósito beligerante de nossos governantes. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:06672 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao inciso III do art. 6o.,  
que fica, então:  
III - democratizar a economia, promovendo a  
redistribuição da renda no sentido de melhorar o  
bem-estar e a qualidade de vida do povo; 
Justificativa: 
A expressão “democratizar a livre iniciativa”, do inciso original, é uma impossibilidade econômica, 
uma vez que a estrutura e a dinâmica altamente monopolizadas da economia brasileira restringem a 
margem de iniciativa empresarial, no que diz respeito aos pequenos empreendimentos, como 
atestam os indicadores econômicos. Porém, independente disso, a expressão “democratizar a livre 
iniciativa” apresenta uma contradição interna insolúvel, pois se a iniciativa, empresarial já é tida como 
livre não necessita ser democratizada. É vice-versa, se precisa ser democratizada, não é livre. Este 
conflito lógico, que reflete a contradição entre aquilo que o Sistema diz ser e o que ele de fato é, 
impõe a supressão da expressão.  
Por outro lado, a formulação alternativa ora proposta trata apenas de propor uma democratização 
relativa da economia no que diz respeito ao conflito distributivo, sacrificando parcialmente os 
interesses do Capital em favor dos interesses do Trabalho.  
Parecer:   
   A emenda altera a redação do item III do art. 6o. e nos parece lógica. Parecer favorável. 
   
   EMENDA:07016 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Título I, Artigo 1o. a  
11 que passarão a ter a seguinte redação:  
Dos Princípios Fundamentais:  
Art. - O Brasil é uma República Federativa.  
§ único - Todo poder emana do povo é com ele  
é exercido, nos termos desta Constituição.  
Art. - A República Federativa do Brasil é  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
do Distrito Federal.  
§ único - A soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, a representatividade e o pluralismo  
político são os fundamentos da República.  
Art. - O Estado garante a soberania do povo.  
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§ ... - O Legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os poderes do Estado.  
Art. - O Estado, nos limites da Lei, exercerá  
soberania política e econômica sobre os recursos  
naturais do seu Território e sobre os bens criados  
pelo seu povo.  
Art. - O Estado brasileiro têm como objetivos  
fundamentais a liberdade, a igualdade, a livre  
iniciativa e a soberania nacionais.  
§ único - Será assegurado ao povo a  
participação organizada na formação das decisões  
nacionais.  
Art. - O Brasil manterá tratados e  
compromisso com os Estados soberanos e com  
organismos internacionais.  
Art. - As relações internacionais do Brasil  
são regidas por esta Constituição e pela Lei.  
§ 1o. - São princípios básicos e  
independência nacional; os direitos humanos; a  
soberania; a solução pacífica dos conflitos; o  
direito à emancipação e ao progresso.  
§ 2o. - Preconiza-se a codificação do Direito  
e o estabelecimento de um sistema de segurança  
capazes de criar uma ordem internacional que  
assegure a paz e a justiça na relação entre os povos;  
Art. - Os tratados e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso  
Nacional. 
Justificativa: 
Os artigos 1° até 11, do Título I, estão redigidos de forma prolixa, discursiva, incoerente com o que 
entendemos deve ser imposta matéria Constitucional. Por isso, aproveitando o pensamento exposto, 
apresentamos nova redação, deixando para a Lei Complementar e Ordinário o possível 
detalhamento.  
Parecer:   
   As emendas que acatamos, sistematizadas dão um texto ainda menor e, sem presunção, mais 
"objetivo". Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07041 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivos Emendados: artigos 5o. e 6o. do  
projeto (correlatos).  
Suprimam-se do Projeto os artigos 5o. e 6o. e  
seus respectivos incisos. 
Justificativa 
Não se trata de ilidir as validades social e ética dos princípios consagrados nos incisos desses dois 
artigos. São eles, todavia, princípios gerais, que envolvem conceitos necessariamente abstratos. 
Defendemos a elaboração de uma Constituição que contenha as normas fundamentais relativas à 
organização política do Estado, às funções de governo, aos direitos e garantias individuais, além das 
que impulsionem a sociedade para a realização de seus valores maiores, modernizando-a, 
viabilizando anseios, fortalecendo-a. 
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Para tanto, tais normas têm de ser compatíveis com a atual realidade política, econômica e social. 
Não podem ser normas que apenas traduzam, mas sim viabilizem intenções, aspirações e discursos. 
Em outras palavras, não há que se confundir Constituição com Declaração de Princípios. As normas 
constitucionais devem provocar a que se relacione da realidade para a realidade e não da abstração 
para a realidade ou vice-versa; e que se possa legislar, agir, decidir sobre o concrescível e não, 
apenas, sobre idealidades. 
Parecer:   
   Acatamos os argumentos expendidos na justificativa. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07075 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 5o. e seus incisos. 
Suprima-se o artigo 5o. e seus incisos, do  
Projeto de Constituição por desnecessário, posto  
que óbvio. 
Justificativa 
Desnecessário se faz dizer que "o Estado brasileiro está submetido aos desígnios do povo". Se assim 
não fosse, a quais desígnios estaria o Estado brasileiro submetido? 
Por igual, é desnecessário manter os incisos daquele artigo. O primeiro, pois igualmente trata do 
óbvio. Chega a ser humilhante ter que se afirmar, no texto constitucional o que se diz neste Inciso I, 
pois deve estar aquele preceito na mente e no procedimento moral de todos os brasileiros.  
O Inciso II cuida, não só do óbvio em alguns aspectos, como igualmente do utópico em outros 
aspectos. É uma mistura do possível com o impossível, do lógico com o ilógico, mais próprios aos 
compêndios de filosofia e de sociologia a que à Lei Maior. 
O Inciso III quer erradicar a pobreza por via de dispositivo constitucional e não por via da 
solidariedade humana e do sacrifício individual de todos. Quer se fazer com a pobreza o que já se fez 
com a inflação desaparece por decreto, por lei, por imperativo constitucional. Peca ainda o inciso III 
quando proclama o empreendimento de etapas planejadas e constitucionalmente compulsórias 
visando conseguir "a interpenetração dos estratos sociais”. 
Nosso País, de dimensões imensas e de culturas várias somente ao longo de muitos anos poderá 
pensar naquela interpenetração como um processo natural e não constitucional. São culturas, 
estágios situacionais e economias diferentes, desde o norte até o sul. 
Os incisos IV e V já figuram no "folclore" da Constituinte. 
E isso basta para a não conservação dos mesmos no texto final da Constituição. 
Parecer:   
   Concordamos com o arrazoado no nobre Constituinte Daso Coimbra em favor da supressão do art. 
5o. e seus incisos. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07327 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se os Incisos III, IV e V do Artigo  
5o. do Projeto de Constituição do Relator da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Art. 5º.............................................. 
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III -  o mandamento inserido já consta nos incisos I e II, estando, pois, repetitivo. 
IV - “ação equalizadora do Estado” é uma alegoria com odores marxistas. A Nação repete esse tipo 
de ideologia que, aliás, é utópica. A igualdade plena só existe nos manuais socialistas, fruto dos 
devaneios. 
V - é literatura mal redigida. Não se faz justiça social através de leis. O que está escrito é óbvio.  
Parecer:   
   A emenda é adequada com justificação compatível e convincente. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07392 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se, na redação do inciso I do Art.  
6o., a palavra "bélicas" por "defensivas". 
Justificativa: 
As condições políticas, econômicas, científicas e tecnológicas são suficientes para englobar o 
aspecto bélico Condições “defensivas” expressam com mais coerência a doutrina pertinente á 
soberania nacional, posto que o Brasil repudie a doutrina intervencionista, a qual traz em seu bojo o 
caráter ofensivo.  
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva do art. 6o., não temos como acatar a respeitável emenda 
modificativa do nobre Constituinte Cunha Bueno. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07424 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 5o.  
Incluir, como incisos VI e VII do artigo 5o.  
do Projeto de Constituição, o que se segue:  
Art. 5o. - O Estado brasileiro está submetido  
aos desígnios do povo e suas finalidades internas  
fundamentais são:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - impedir a participação, na administração  
pública direta e indireta, de quem tenha  
trabalhado em empresa estrangeira, há menos de  
cinco anos;  
VII - proibir emprego em empresa estrangeira  
de quem, há menos de cinco anos, tenha ocupado  
cargo de relevo na administração pública direta e indireta. 
Justificativa 
Pretendem-se a moralidade administrativa e a defesa do interesse nacional. Com alarmante 
frequência, temos visto que ministros de Estado saem do ministério diretamente para o comando de 
empresas estrangeiras. Esse fato intriga o povo. Será o pagamento de favorecimentos ilícitos, em 
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detrimento da economia nacional? Será a tática de empregar-se quem possa continuar a exercer 
tráfico de influência dentro do ministério? São situações suspeitas que se plantam, por falta de 
medidas cautelares. Este dispositivo preencherá a lacuna. 
Se estabelecermos o intervalo de, no mínimo, cinco anos para a assunção de cargos a que se 
referem os incisos VI e VII, é porque, no decurso daquele prazo espera-se que haja ocorrido 
mudança de pessoas na administração, e, assim, tornar-se mais difícil o tráfico de influência, até 
mesmo a espionagem em favor de empresa estrangeira. 
Não somos xenofóbicos, mas precisamos ser nacionalistas. Faça-se tudo para o resguardo dos 
soberanos interesses do Brasil. 
Parecer:   
   Tendo já optado por emenda supressiva do art. 5o., não temos como acatar a emenda aditiva em 
pauta. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07446 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do Art. 5o. a seguinte redação:  
"I - Construir uma sociedade na qual as  
condições de acesso aos valores fundamentais da  
vida humana seja igual para todos;" 
Justificativa 
A forma dada à redação do referido dispositivo pressupõe igualdade de acesso – democratização do 
fim-, quando é essencial também a igualdade de condições de acesso, que significa a 
democratização dos meios. 
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva do art. 5o., opinamos pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:07543 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso V, do art. 5o.  
renumerando-se os demais. 
Justificativa 
Embora seja louvável a intenção do legislador, mas a forma utilizada fica ambígua, prejudicando a 
clareza como deve ser redigida a Constituição. 
Parecer:   
   Optamos pela supressão de todo o artigo 5o.. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07549 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dê-se nova redação ao inciso III, do Artigo  
5o. do projeto.  
III - Empreender, por etapas planejadas e  
constitucionalmente compulsórias, a erradicação da  
pobreza, e eliminação das desigualdades regionais  
e a interpenetração dos estratos sociais, de modo  
que todos, em todos os pontos do Território  
Nacional, tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente. 
Justificativa 
Os desequilíbrios regionais são o maior entrave ao desenvolvimento harmônico do País e a nova 
redação emprestar-lhes a mesma ênfase que se dá à erradicação da pobreza absoluta e à 
interpenetração dos estratos sociais. 
Parecer:   
   A emenda diz-se aditiva, e de fato o é, mas conflita com a disposição radical de emendas 
supressivas, que acatamos, do art. 5o.. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07661 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Inciso V do Artigo 5o.,  
do Título I, dos Princípios Fundamentais  
Suprima-se o inciso V, do artigo 5o. 
Justificativa 
O próprio Preâmbulo da Constituição, quer o constante do Projeto, quer da Emenda que a ele 
apresentamos, visam de forma clara e insofismável que a promoção da justiça social pela 
implementação das condições necessárias para que a felicidade de cada um não custe a infelicidade 
de ninguém, mas contribua para a felicidade de todos. O inciso V do artigo 5º é uma repetição inócua 
e a busca de um ideal dificilmente alcançável num país sobre o que torna sentimental e longe da 
realidade nacional. O lirismo não pode tomar conta da Constituição sob pena de se constituir de um 
conjunto de promessas irrealizáveis. 
Parecer:   
   A justificativa aduz razões respeitáveis, e por isso somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:08299 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do artigo 6o. do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 6o. .............................. 
III - abolir todas as formas de opressão e  
exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
A livre iniciativa não é algo democratizável. Por ser livre, ela, em si, configura a essência de 
manifestação democrática.  
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Admitir como tarefa do Estado a democratização da livre iniciativa é adotar como premissa a 
necessidade de uma ação intervencionista do poder, o que, à evidencia, é incongruente com um 
Estado democrático.  
Releve-se que a ação democratizadora da livre iniciativa se implementaria, a teor do dispositivo 
constitucional, mediante a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção. Ora, em um 
Estado democrático o indivíduo ou grupo de indivíduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de 
produção e ampliar, consequentemente, riqueza.  
Incumbe, entretanto, ao Estado coibir formas de opressão e de exploração e zelar pela garantia do 
bem-estar e da qualidade de vida, como bens que dignificam a pessoa humana.  
Parecer:   
   A justificativa do nobre Constituinte Deputado Renato Johnsson está muito, muito bem 
fundamentada. Só lhe faltou lembrar, na linha dos que querem democratizar a livre iniciativa, ou 
melhor, que querem que o Estado democratize a livre iniciativa, um recente governante que 
costumava dizer que dera a democracia ao país. Infelizmente, dada a opção que fizemos pela 
supressão do artigo 6o., temos de ser pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:08302 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, do artigo 5o. do  
Projeto de Constituição.  
Art. 5o. .............................. 
IV - Suprima-se integralmente. 
Justificativa 
A liberdade não é produto, e como tal algo quantificável. É sentimento de qualificação de vida das 
pessoas, que substantivamente, é identificado por um estado pleno de satisfação pessoal e social.  
É inexequível, portanto, contar as liberdades de alguém para retirar-lhe as que tenha em excesso e 
transferi-las a outrem que as tenha em falta. 
De plano, então, há de ser descabido dispositivo constitucional que legitima a intervenção do Estado 
para equalizar as liberdades. 
Parecer:   
   Concordamos plenamente com a justificativa apresentada para a supressão referida. Pela 
aprovação. 
   
   EMENDA:08807 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Os incisos IV e V do Art. 5o. do Projeto de  
Constituição, devem ser fundidos num só texto com  
a seguinte redação:  
Art. 5o. ....................................  
Inciso IV - Favorecer o sentido social de  
liberdade e promover a justiça social. 
Justificativa 
Quanto aos originários incisos IV e V do Art. 5º observamos, como haveremos de fazê-lo em outras 
oportunidades, a excessiva preocupação do relator em estender desnecessariamente determinados 
assuntos, sujeitando-se assim a imprecisão e o pior a tornar muitas vezes sem sentido determinados 
institutos. 
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Parecer:   
   Tendo nós optado pela supressão do artigo em pauta, só podemos manifestar-nos pela rejeição da 
emenda. 
   
   EMENDA:08833 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Os artigos 4o. e 5o. do Projeto de  
Constituição, devem ser fundidos num só artigo com  
a seguinte redação:  
Art. 4o. - O Estado brasileiro está submetido  
à vontade do povo e suas finalidades fundamentais são: 
Justificativa: 
Acredito ser desnecessário dois artigos para tratar de finalidades fundamentais do Estado, daí a 
iniciativa desta Emenda que unificará os artigos 4° e 5° num só.  
Por outro lado, o vocábulo “desígnios” deve ser substituído pelo “vontade”, isto porque o primeiro tem 
significado de intenção, intento, plano, projeto, propósito, portanto algo imutável em que se pode até 
transigir, negociar; enquanto que o segundo, vontade, é mais conveniente por significar capacidade 
de escolha, de decisão, firmeza, coragem, determinação, decidir sem hesitação.  
Parecer:   
   A emenda choca-se com outras que propõem a supressão dos artigos 4o. e 5o. e que, por suas 
justificativas bem fundamentadas, resolvemos acatar. Pela rejeição, desta, portanto. 
   
   EMENDA:09353 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 5o. do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 5o. - O Estado brasileiro, instrumento  
e mediação da soberania do povo, exercendo domínio  
político e econômico permanente sobre todos os  
recursos do seu território e bens produzidos pelo  
trabalho de seu povo, tem como finalidades  
internas fundamentais:  
I - construir uma sociedade igualitária,  
quanto à acessibilidade aos valores materiais e morais;  
II - integrar todos os cidadãos nos processos  
de decisão nacional, na política de procedimentos  
e nos projetos e ações para o desenvolvimento nacional;  
III - promover a erradicação da pobreza e a  
mobilidade dos estratos sociais, visando a uma  
vida saudável e digna para todos;  
IV- favorecer o sentido social da liberdade,  
pela intervenção equalizadora do Estado;  
V - promover a justiça social, para que a  
felicidade de cada um complemente a felicidade de todos". 
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Justificativa 
Assim, em um só artigo e seis itens, ficam condensados os princípios contidos em quatro artigos e 
cinco itens, esses reduzidos em sua extensão, sem nada perder em clareza. 
Parecer:   
   A emenda propõe modificar o art. 5o. e o autor justifica a proposição dizendo que ela condensa 
quatro artigos e cinco itens, mas não propõe a supressão dos referidos artigos e itens. Fica, assim, 
prejudicada. 
   
   EMENDA:09719 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O inciso I, do artigo 5o. passa a vigorar com  
a seguinte redação:  
"I - construir uma sociedade livre, justa e  
solidária na qual o acesso aos valores básicos da  
vida humana seja igual para todos;" 
Justificativa 
Pretende-se tão-somente substituir a palavra “fundamentais” pela palavra “básicos”, para contornar o 
problema da repetição detectado no texto do artigo. 
Este refere-se a “finalidades internas fundamentais”, assim como o dispositivo emendado (“valores 
fundamentais”), não se contando que o artigo 2º refere-se aos “fundamentos” da república e, mais 
adiante, o artigo 6º cai definir as “tarefas fundamentais do Estado”, e o inciso VI do artigo 2º às 
liberdades fundamentais, e o inciso VI, do mesmo artigo, aos “fundamentos constitucionais da 
Nação”. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09720 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Da parte final, do inciso I, do artigo 6o. do  
Projeto, suprima-se a palavra "internos". 
Justificativa: 
Suprime-se, apenas, a palavra “internos”, porquanto as condições econômicas, por exemplo, 
garantidas e preservadas pelo Estado, visam também à “consecução de seus objetivos” externos.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09800 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O inciso V do artigo 5o. do Projeto passa a  
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vigorar com a seguinte redação:  
"V - promover a justiça social." 
Justificativa 
Pretende-se suprimir a expressão “pela implementação das condições necessárias para que a 
felicidade de cada um não custe a infelicidade de ninguém mas contribua para a felicidade de todos”. 
Certamente constitui finalidade fundamental do Estado, no plano interno, “promover a justiça social”. 
Os mecanismos legais que deve utilizar para a consecução desse objetivo não podem, contudo 
obedecer à condição nebulosa de “que a felicidade de cada um não custe a infelicidade de ninguém 
mas contribua para a felicidade de todos”. A felicidade do brasileiro que recebe benesses do Estado 
paternalista com certeza não corresponde à felicidade dos brasileiros que pagam a conta. 
Não se considera, naturalmente, as dificuldades de ordem conceitual e de individualização da 
felicidade. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10030 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir do item III, Artigo 5o., a  
expressão: "por etapas planejadas e  
constitucionalmente compulsórias". 
Justificativa 
A supressão das expressões tem sua razão de ser na desnecessária prolixidade. É como se a 
sustentação das finalidades internas fundamentais do Estado, tal como empreender a erradicação da 
pobreza, pudesse depender de compulsoriedade de qualquer espécie. 
Trata-se de norma constitucional, imperativa por natureza, de ordem social. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10062 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item III, do artigo 6o. 
Justificativa: 
Trata-se de dispositivo paradoxal que restringe a liberdade de iniciativa a pretexto de o Estado 
democratizá-la, contendo em seu espirito propósitos intervencionistas, ou seja, na contramão da 
História.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10078 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art., 5o.  
Suprima-se o inciso IV, do artigo 5o. do  
Projeto de Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A liberdade não é produto, e como tal, algo quantificável. É sentimento de qualificação da vida das 
pessoas, que substantivamente, é identificado por um estado pleno de satisfação pessoal e social. 
É inexequível, portanto, contar as liberdades de alguém para retirar-lhe as que tenha em excesso e 
transferi-las a outrem que as tenha em falta. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10081 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o.  
Dê-se ao inciso III, do artigo 6o. do Projeto  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
III - abolir todas as formas de opressão e  
exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
A livre iniciativa não é algo democratizável. Por ser livre, ela, em si, configura a essência de 
manifestação democrática.  
Admitir como tarefa do Estado a democratização da livre iniciativa é adotar como premissa a 
necessidade de uma ação intervencionista do poder, o que, à evidencia, é incongruente com um 
Estado democrático.  
Releve-se que a ação democratizadora da livre iniciativa se implementaria, a teor do dispositivo 
constitucional, mediante a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção. Ora, em um 
Estado democrático o indivíduo ou grupo de indivíduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de 
produção e ampliar, consequentemente, riqueza.  
Incumbe, entretanto, ao Estado coibir formas de opressão e de exploração e zelar pela garantia do 
bem-estar e da qualidade de vida, como bens que dignificam a pessoa humana.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10109 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o., no. III  
Dê-se, ao Art. 6o., no. III, a seguinte redação:  
"Art. 6 - ..................................  
..................................................  
III - fortalecer a livre iniciativa,  
assegurando-lhe plenas condições de se tornar  
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eficiente instrumento em favor de justa  
distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios  
de produção à sociedade em geral." 
Justificativa: 
Ao invés da expressão “democratizar a livre iniciativa”, como consta do preceito ora emendado, 
estamos propondo nova redação que melhor se ajuste aos intuitos ali contidos. Primeiramente 
achamos redundância “democratizar a livre iniciativa” pois se ela já é livre não está aguilhoada a 
nenhum sistema opressor. O termo democratizar caberia, quando muito, numa referência à 
intromissão antidemocrática do Estado na economia.  
Ademais, cumpre ao Estado assegurar todos os meios a que a livre iniciativa tenha liberdade de ação 
e seja capaz de promover justa distribuição da riqueza através do esforço comum e harmônico entre 
empresários e trabalhadores.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10270 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Item III do Art. 6o.  
Dê-se ao item III do Art. 6o. a seguinte redação.  
III - estimular a livre iniciativa,  
promovendo a distribuição de riqueza, do trabalho  
e dos meios de produção, a fim de evitar todas as  
formas de agressão e exploração e garantir o  
bem-estar e a qualidade de vida do povo. 
Justificativa: 
A expressão “democratizar a livre iniciativa” é duvidosa quanto ao seu conteúdo e poderá ensejar 
uma desmedida intervenção estatal nas atividades econômicas.  
Ao Estado incumbe estimular a iniciativa privada. De outra parte, o emprego do termo “abolir” induz a 
existência de um preconceito, pois parte do pressuposto que existe exploração e agressão. Salvo 
melhor juízo, a elaboração da Ordem Constitucional não pode escorar-se em disposições 
preconceituosas, principalmente quando formulado contra o setor que mais esforços tem dispendido 
no sentido da promoção do desenvolvimento e do progresso do País.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10426 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: artigo 6o.  
Dê-se ao inciso III, do artigo 6o., do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
III - estimular a livre iniciativa, provendo  
a distribuição de riqueza, do trabalho e dos meios  
de produção, a fim de impedir todas as formas de  
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agressão e exploração e garantir o bem-estar e a  
qualidade de vida do povo. 
Justificativa: 
A boa norma constitucional há de ter unidade, ordem, precisão e clareza. Seus conceitos têm de ser 
cristalizados, não admitindo as mais diversas interpretações.  
Nesse sentido, a expressão “democratizar a livre iniciativa” é algo preciso, de conteúdo amplamente 
interpretável, podendo até fundamentar qualquer tipo de ingerência estatal na atividade econômica.  
O termo abolir, como está no Projeto, é indicativo de preconceito; parte da premissa de que há 
exploração, de que há agressão. Ora, não há porque se enunciar tal assertiva na norma 
constitucional, tornando-a agressiva, preconceituosa, insinuadora, traduzindo sentimentos de alguns, 
generalizando possíveis particularidades. O termo impedir é bem mais apropriado.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11169 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao art. 5o., seu "Caput" e seus itens, com  
eliminação de todo este dispositivo. 
Justificativa 
Em síntese, todas as interferências contidas nos diversos itens do art. 5º, do Projeto, podem ser 
entendidas em formula que os objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Conforme, aliás, é da 
pratica de inúmeros Estados, ao consignarem os fins básicos de nossa Federação. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11181 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acrescente-se novo item, onde couber (ou no  
art. 5o. ou no art. 6o., segundo Emenda de  
supressão do art. 6o. à parte), do Título I (Dos  
Princípios Fundamentais), como segue:  
" ...prestar serviços públicos à população." 
Justificativa: 
Dentre as obrigações naturais do Estado está a de prestar à população serviços públicos, como p. ex: 
- os de saúde, os de água potável, o postal, o de segurança etc.  
É, pois, conveniente inserir no texto constitucional, precisamente no ponto em que se conceituam e 
definem as atividades e objetivos fundamentais do Estados, que ali se inclui a prestação de serviços 
públicos.  
No art. 305 há norma sobre a concessão desses serviços a terceiros, mediante convênios.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
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   EMENDA:11205 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PFL/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/SUBSTITUTIVA  
Unam-se, sob art. 5o. (quinto), os arts. 5o.  
e 6o., do Título I - renumerando-se os itens do  
atual art. 6o. - com nova redação, como segue:  
"Art. 5o. - O Estado brasileiro está  
submetido aos desígnios do seu povo e tem como  
finalidade e objetivos fundamentais:  
"I - construir uma sociedade livre, justa e  
solidária, em que todos os cidadãos tenham acesso  
igualitário aos valores fundamentais da vida humana;  
II - consolidar a identidade povo e Nação  
pela integração de todos os cidadãos nos processos  
das decisões programas e ações para o  
desenvolvimento econômico e social;  
III - promover a interpenetração dos estratos  
sociais de modo que todos os cidadãos tenham  
iguais oportunidades;  
IV - favorecer o sentido social da liberdade  
pela ação equalizadora do Estado;  
V - defender a democracia política e  
econômica e promover a justiça social;  
VI - respeitar e fazer respeitar a  
Constituição e as leis;  
VII - garantir a independência nacional,  
estabelecendo e preservando condições políticas,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que permitam ao Brasil opor-se à interferência  
estrangeira na determinação e consecução dos  
desígnios nacionais." 
Justificativa 
Ambos os art. 5º e 6º, atuais, estatuem nas suas alíneas deveres, fundamentais do Estado – não se 
justificando, assim, a bipartição em dois dispositivos distintos. 
Em particular a nominação da TAREFA aos deveres do Estado, no art. 6º, é imprópria – visto como 
tarefa é encargo de tempo certo e, de certo modo, de nível material. 
A reunião dos dois artigos num só e a conjugação de alíneas, reordenadas e reagrupadas, simplificou 
as disposições e racionalizou a leitura e compreensão dos textos, que das 280 palavras ordinárias 
passou a cerca de 130 apenas. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11593 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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- Incluir no inciso I, do art. 6o. do Projeto  
de Constituição a expressão "culturais", passando  
a ter a seguinte redação:  
Art. 6o. São tarefas fundamentais do Estado:  
I - garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, econômicas,  
culturais, científicas, tecnológicas e bélicas que  
lhe permitem rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução dos seus objetivos internos; 
Justificativa: 
A invasão cultural é uma das formas mais sutis e mais eficazes de dominação política, e a 
experiência brasileira e prodiga de fatos nesse sentido.  
Os meios de comunicação social estão aí reproduzindo permanentemente os padrões culturais dos 
países centrais, e legitimando a dominação econômica e política.  
Como forma de buscar a recuperação da soberania nacional, a Constituição deve atribuir ao Estado o 
dever e a competência de preservar e defender a cultura brasileira das agressões externas.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11631 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 5o.  
Suprima-se o artigo 5o. do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
As metas do Estado brasileiro devem estar contidas na forma que se der na Constituição às 
estruturas econômica, social, e política do país. As linhas mestras desses capítulos estabelecidos na 
Constituição, condicionarão ou não uma “sociedade livre, justa e solidária”, onde certamente a 
“erradicação da pobreza” será apenas a sequência natural. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11654 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 5o. Itens I e IV  
Substitua-se o Art. 5o. pelo seguinte:  
Art. 5o. O Estado brasileiro, submetido aos  
desígnios do povo, terá como finalidades internas  
fundamentais:  
I - construir uma sociedade libre, justa e  
solidária, na qual o acesso aos valores da vida  
humana seja igual para todos;  
II - consolidar a identidade povo e Nação  
pela integração de todos os processos das decisões  
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nacionais, das políticas de procedimentos e dos  
projetos e ações para o desenvolvimento econômico  
e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída;  
II - Empreender, por etapas planejadas e  
constitucionalmente compulsórias, a erradicação da  
pobreza e a interpenetração dos estratos sociais,  
de modo que todos tenham iguais oportunidades de  
viver saudável e dignamente;  
IV favorecer o sentido social da liberdade,  
pela ação isonômica do Estado. 
Justificativa 
A nova redação dada ao caput do artigo nos parece mais adequada. 
A retirada da expressão “fundamental” do item I objetiva a repetição da mesma, já existente no caput; 
além disso, só o fato de atribuir, a todos, os valores apenas fundamentais, excluindo os outros, já é 
uma discriminação impropria, no dispositivo. 
No item IV, a extravagante expressão “ação equalizadora” foi substituída por “ação isonômica”, bem 
mais adequada. 
Por fim, foi suprimido o item V, já por demais criticado. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12375 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dá-se ao art. 5o. a seguinte redação,  
suprimindo os incisos: (I); (II); e (III),  
renumerando-se os demais:  
O Estado brasileiro está submetido ao seu  
povo, na construção de uma sociedade livre, justa  
e solidária, na qual os valores fundamentais da  
vida humana sejam iguais para todos. 
Justificativa 
A emenda suprimiu a palavra desígnios, a fim de tornar mais expresso de que o Estado está 
submetido ao povo, não só nos seus desígnios, que é uma projeção futura, mas ao seu povo na sua 
história, lutas, e mais ainda, na sua ação sob qualquer forma e condição. 
O inciso II incorpora-se ao caput. Suprimindo-se a palavra processo, que amplia a construção da 
sociedade livre para uma forma universal de conquista. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12844 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO V DO ARTIGO 5o.  
Dê-se ao inciso V do art. 5o. do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
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"Art. 5o. - ................................  
V - promover a justiça social". 
Justificativa 
A ideia da presente emenda, como se está a perceber, é a de limitar a redação do inciso V, art. 5º do 
Projeto de Constituição, a referência de que é finalidade do Estado brasileiro promover a justiça 
social, eliminando assim, a subsequente alusão que o texto emendado faz aos meios de realização 
deste objetivo (“...pela implementação das condições necessárias para que a felicidade de cada um 
não custe a infelicidade de ninguém, mas contribua para a felicidade de todos”). 
A proposta de supressão deste período do dispositivo decorre de variadas razões. Em primeiro lugar, 
nenhum prejuízo traria à ideia-força da justiça social sua simplificação nessa expressão modelar, 
incorporada à tradição constitucional brasileira (Constituição de 1946, art. 145, Constituição de 1967 
art. 157, certa vigente, art. 160). 
Além disso, o sentido unívoco da afirmação constitucional de que compete ao Estado “promover a 
justiça social” nunca foi outro senão o de que as atividades estatais devem orientar-se à consecução 
do bem comum – daí por último, justifica-se a supressão, ainda, em razão da má qualidade da própria 
definição, já que nas sociedades modernas, enormemente diferenciados do ponto de vista social, 
abrigando em si classes e segmentos com interesses aos mais das vezes contrapostos e conflitantes, 
nessas sociedades dizíamos, torna-se impraticável promover o bem comum sem preterir alguns 
interesses individuais  ou meramente grupais. Logo não é viável cogitar-se da realização de uma 
justiça social que “... contribua para a felicidade de todos”, sem que tal não custe, normalmente, “... a 
infelicidade de ninguém.” como quer impor o texto do Projeto de forma equivocada, muito ao 
contrário, nas complexas sociedades modernas, o bem comum é medido pelo interesse das grandes 
maiorias e não pela unanimidade que é impossível de alcançar, a justiça social haverá de levar em 
conta também a necessidade de submissão dos interesses de uns poucos aos interesses superiores 
da sociedade como um todo. 
Portanto, o contexto que estamos a criticar afigura-se desnecessário, inócuo e até mesmo 
contraditório, podendo e devendo, em consequência, se eliminado da redação do dispositivo. Na 
realidade, a definição do projeto não passa de um mero – e defeituoso – jogo de palavras, no qual a 
verve literária do legislador constituinte não andou bem, a confirmar, pois, uma vez mais, a 
veracidade da antiga advertência quanto a serem perigosas todas as definições. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12876 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM III DO ARTIGO 6o.  
Dê-se ao item III do artigo 6o. a seguinte redação:  
III - estimular a livre iniciativa,  
promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho  
e dos meios de produção, a fim de evitar todas as  
formas de agressão e exploração e garantir o bem-  
estar e a qualidade de vida do povo; 
Justificativa: 
Visamos proteger a atividade econômica, tanto quanto possível, da intervenção estatal, daí então 
nossa opção pela supressão da expressão “democratizar a livre iniciativa”.  
Ao Estado incumbe estimular a iniciativa privada. De outra parte, o emprego do termo “abolir” induz a 
existência de um preconceito, pois parte do pressuposto que existe exploração e agressão. Salvo 
melhor juízo, a elaboração da Ordem Constitucional não pode escorar-se em disposições 
preconceituosas, principalmente quando formulado contra o setor que mais esforços tem dispendido 
no sentido da promoção do desenvolvimento e do progresso do País.  
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Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13009 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se os artigos 5o. e 6o. 
Justificativa 
Meramente programáticos, explicitadas as garantias e tarefas nos direitos individuais e coletivos. 
Parecer:   
   Visa a supressão dos artigos 5o. e 6o. do Projeto de Constituição, por serem meramente 
programáticos. Achamos aconselhável a sugestão, no que diz respeito ao artigo 5o. 
   
   EMENDA:13206 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 6o.  
Inclua-se para integrar o Projeto de  
Constituição o seguinte item:  
IV - promover e executar planos e programas  
habitacionais que visem a impedir a especulação  
imobiliária; a promover a regularização fundiária  
e a desapropriação das áreas urbanas ociosas; a  
urbanizar áreas ocupadas por população de baixa  
renda; e a apoiar a iniciativa privada e das  
comunidades locais, a autoconstrução e as  
cooperativas habitacionais. 
Justificativa: 
O dispositivo dessa emenda é resultado do trabalho desenvolvido pela Comissão de Notáveis, 
presidida por Afonso Arinos.  
O quadro urbano brasileiro apresenta-se de forma dramática e desorganizada.  
As pesquisas realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente, revela que: 
a) 20% a 30% da população dos grandes centros urbanos vivem em favelas ou em cortiços, não 
incluindo os que vegetam debaixo das pontes ou nas calçadas.  
b) O aumento progressivo de “favelamento” nas áreas centrais e periféricas, aproveitando-se de 
terrenos de posse contestada, ou topologicamente inconvenientes a edificação comercial – alagados, 
área de servidão de oleodutos, redes de transmissão de energia elétrica etc; 
c) Baixa utilização das áreas edificáveis das grandes cidades, Só para ilustrar, na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro 1, 2 milhões de lotes vazios, representando 60% da ocupação 
urbana residencial.  
Estas são algumas das evidências do cenário brasileiro sem contar com o Sério Paradoxo – de um 
lado grandes áreas urbanas desocupadas, e de outro uma imensa multidão sem teto e amontoados 
em reduzidos espaços.  
Em Síntese. Diante desses notórios fatos é preciso que a nova Carta assegure o que o dispositivo ora 
emendado reza.  
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Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13490 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do item III do art. 6o.  
Dê-se ao item III do art. 6o. a seguinte Redação:  
"III - estimular a livre iniciativa,  
promovendo a distribuição de riqueza, do trabalho  
e dos meios de produção, a fim de evitar todas as  
formas de agressão e exploração e garantir o  
bem-estar e a qualidade de vida do povo;" 
Justificativa: 
A expressão “democratizar a livre iniciativa” é duvidosa quanto ao seu conteúdo e poderá ensejar 
uma desmedida intervenção estatal nas atividades econômicas. Ao Estado incumbe estimular a 
iniciativa privada. De outra parte, o emprego do termo “abolir” induz a existência de um preconceito, 
pois parte do pressuposto que existe exploração e agressão. Salvo melhor juízo, a elaboração da 
Ordem Constitucional não pode escorar-se em disposições preconceituosas, principalmente quando 
formulado contra o setor que mais esforços tem dispendido no sentido da promoção do 
desenvolvimento e do progresso do País.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13908 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do artigo 6o. do Projeto  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
III - abolir todas as formas de opressão e  
exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
A livre iniciativa não é algo democratizável. Por ser livre, ela, em si, configura a essência de 
manifestação democrática.  
Admitir como tarefa do Estado a democratização da livre iniciativa é adorar como premissa a 
necessidade de uma ação intervencionista do poder, o que, á evidência, é incongruente com um 
Estado democrático.  
Revela-se que a ação democratizadora da livre iniciativa se implementaria, a teor do dispositivo 
constitucional, mediante a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção. Ora, em um 
Estado democrático o indivíduo ou grupo de indivíduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de 
produção e ampliar, consequentemente, riqueza.  
Incumbe, entretanto, ao Estado coibir formas de opressão e de exploração e zelar pela garantia do 
bem-estar e da qualidade de vida, como bens que dignificam a pessoa humana.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
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   EMENDA:13923 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 6o., Inciso III.  
Dê-se ao inciso III do artigo 6o. do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"III - estimular a livre iniciativa,  
promovendo a distribuição de riqueza, do trabalho  
e dos meios de produção, a fim de evitar todas as  
formas de agressão e exploração e garantir o bem-  
estar e a qualidade de vida do povo;" 
Justificativa: 
A expressão “democratizar a livre iniciativa” é duvidosa quanto ao seu conteúdo e poderá ensejar 
uma desmedida intervenção estatal nas atividades econômicas. Ao Estado incumbe estimular a 
iniciativa privada. De outra parte, o emprego do termo “abolir” induz a existência de um preconceito, 
pois parte do pressuposto que existe exploração e agressão. Salvo melhor juízo, a elaboração da 
Ordem Constitucional não pode escorar-se em disposições preconceituosas, principalmente quando 
formulado contra o setor que mais esforços tem dispendido no sentido da promoção do 
desenvolvimento e do progresso do País.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13978 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 5o.  
Suprima-se o inciso IV, do artigo 5o. do  
Projeto de Comissão de Sistematização,  
renumerando-se o subsequente. 
Justificativa 
A liberdade não é produto, e como tal, algo quantificável. É sentimento da vida das pessoas, que 
substantivamente, é identificado por um estado pleno de satisfação pessoal e social. 
É inexequível, portanto, contar as liberdades de alguém para retirar-lhe as que tenha em excesso e 
transferi-las a outrem que as tenha em falta. 
De plano, então, há de ser descabido dispositivo constitucional que legitima a intervenção do Estado 
para equalizar as liberdades. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:14048 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, do artigo 5o. do  
Projeto de Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A liberdade não é produto, e como tal, algo quantificável. É sentimento da vida das pessoas, que 
substantivamente, é identificado por um estado pleno de satisfação pessoal e social. 
É inexequível, portanto, contar as liberdades de alguém para retirar-lhe as que tenha em excesso e 
transferi-las a outrem que as tenha em falta. 
De plano, então, há de ser descabido dispositivo constitucional que legitima a intervenção do Estado 
para equalizar as liberdades. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:14247 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprimam-se os artigos 3o. e seus parágrafos;  
4o; 5o. e seus incisos; 6o. e seus incisos; 7o. e  
8o; 10 e seus incisos; 11 e seu § único. 
Justificativa: 
Os dispositivos mencionados são redundantes e não consubstanciam matéria constitucional. 
Parecer:   
   Visa a supressão dos artigos 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 10 e 11 do Projeto de Constituição por 
considerá-los redundantes e não adequados a um texto constitucional. Compartilhamos este ponto de 
vista, com exceção do art. 6o., que preferimos reescrever. 
   
   EMENDA:14300 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 6o  
Dê-se ao inciso III do art. 6o. do Projeto de  
Constituição do Nobre Relator a seguinte redação:  
Art. 6o - ....................................  
INC. I - ....................................  
INC. II - ..................................  
INC. III - "Estimular a livre iniciativa,  
promovendo a distribuição da riqueza do trabalho e  
dos meios de produção. E garantir o bem-estar e a  
qualidade de vida do povo." 
Justificativa: 
Compete, efetivamente ao Estado, estimular a livre iniciativa, e não democratizá-la, conforme propõe 
o texto do Anteprojeto, cuja emenda, ora se propõe.  
A expressão “democratizar a livre iniciativa”, sobre ser vaga e genérica presta-se a confusões. Com 
efeito, a tarefa do Estado brasileiro de promover a melhor distribuição de riqueza nacional há de 
submeter-se às próprias garantias fundamentais inscritas na futura Constituição, dentre elas, o direito 
à propriedade e não-intervenção ao Estado no domínio econômico (a não em caráter completar).  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 92  

 

Assim, o intuito manifesto da presente proposta é o de compatibilizar este objetivo estabelecido no 
art. 7°, inciso III, do Anteprojeto, com outras garantias, também fundamentais, tal como reguladas 
mais adiante, nas sedes próprias.  
Desta maneira, adequa-se melhor em “estimular”, do que “democratizar”, nesta passagem do texto 
em foco. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14301 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do artigo 6o. do Projeto  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
III - abolir todas as formas de opressão e  
exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
A livre iniciativa não é algo democratizável. Por ser livre, ela, em si, configura a essência de 
manifestação democrática.  
Admitir como tarefa do Estado a democratização da livre iniciativa é adotar como premissa a 
necessidade de uma ação intervencionista do poder, o que, à evidencia, é incongruente com um 
Estado democrático.  
Releve-se que a ação democratizadora da livre iniciativa se implementaria, a teor do dispositivo 
constitucional, mediante a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção. Ora, em um 
Estado democrático o indivíduo ou grupo de indivíduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de 
produção e ampliar, consequentemente, riqueza.  
Incumbe, entretanto, ao Estado coibir formas de opressão e de exploração e zelar pela garantia do 
bem-estar e da qualidade de vida, como bens que dignificam a pessoa humana.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14315 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   DISPOSITIVO DO PROJETO:  
- Artigo 6o inciso III  
São tarefas fundamentais do Estado:  
III - democratizar a livre iniciativa,  
promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho  
e dos meios de produção, a fim de abolir todas as  
formas de opressão e exploração e garantir o bem-  
estar e a qualidade de vida do povo.  
São tarefas fundamentais do Estado:  
III - garantir a livre iniciativa,  
favorecendo a distribuição da riqueza, a geração  
de empregos e o aumento dos meios de produção, e  
especialmente, o aumento da produtividade,  
reprimindo todas as formas de opressão política ou  
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econômica, de modo a garantir o bem-estar e a  
qualidade de vida do povo. 
Justificativa: 
A defesa de ideologia liberal moderna, com base no neocapitalismo, na livre iniciativa, são 
condicionantes essenciais para o desenvolvimento da criatividade humana, do progresso econômico 
e da melhoria do nível de vida do povo. Por isto não pode aceitar, na Constituição Federal, 
enunciados que se prestem à exploração ideológica de fundo marxista, pois, se mantidos no texto 
constitucional, propiciarão a eliminação da livre iniciativa e de todos os valores fundamentais que tem 
propiciado ao longo do tempo o progresso das sociedades ocidentais. Não acreditamos na 
veracidade, sequer de intenções, da propalada “distribuição da riqueza”, pois isto nada mais faz do 
que nivelar por baixo, inibindo toda iniciativa e criatividade e induzindo os mais preparados e 
inteligentes a procurarem outras plagas, onde se lhes garanta a liberdade de trabalhar, de ter 
iniciativa e de ter a justa compensação por seu esforço e merecimento. Que a melhoria do nível de 
vida da população seja alcançada através do trabalho, sério, aplicado, duro, difícil, desafiador, de 
pesquisa, de invenção, de criação e envolvendo necessariamente riscos por parte dos agentes 
econômicos, como necessária e justa contrapartida do ganho daí derivado, cujos frutos devem 
permanecer como propriedade intangível de quem fez por merecê-los. A mera distribuição da riqueza, 
como proposta no anteprojeto, nada mais fará do que legitimar a pura e simples expropriação 
arbitrária, inspirada por ideologias a que o povo brasileiro jamais aderiu e sob a égide dos nobres 
motivos implícitos no texto, cuja emenda se propõe.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14810 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 6o., inciso I, do  
Projeto de Constituição (art. 20, do Regimento  
Interno da ANC)  
Dê-se ao inciso I, do Art. 6o., do Projeto em  
epígrafe, a seguinte redação:  
(Art. 6o. - são tarefas fundamentais do Estado:)  
I - garantir a independência nacional pela  
previsão, preparação, criação e preservação de  
condições políticas, econômicas, científicas,  
tecnológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar  
toda tentativa de interferência estrangeira na  
determinação e consecução de seus objetivos." 
Justificativa: 
Esta emenda tem o escopo de aperfeiçoar a forma do dispositivo emendado, para melhor adequá-lo 
ao espírito que o animou.  
Com este propósito, duas são as alterações propostas: 
a) – explicitar, mais claramente, o significado da expressão “preservação de condições”.  
Aurélio Buarque de Holanda ensina: 
“Preservação. (Do lat. preservare, observar previamente) v.t.d. 1. livrar de algum mal, manter livre de 
corrupção, perigo, defender; conservar: (...) 2. livrar, defender, resguardar: (...) 3. Defender-se, 
proteger-se, resguardar-se” 
Assim, a garantia da independência nacional pela preservação de condições (...), encontra um amplo 
significado vernacular que se avista, mediante a consulta ao Dicionário, mas que parece conveniente 
objetivar com explícita clareza no texto constitucional.  
Acrescentaram-se, portanto, ao preceito: 
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- previsão: visão prévia, avaliação antecipada das condições (necessárias).  
- preparação: diligenciamento, no sentido de favorecer o surgimento das condições (necessárias); 
- criação: efetivação desse surgimento e  
- preservação: conservação, manutenção, resguardo das mesmas condições. 
b) – a segunda alteração consiste em suprimir do texto do Projeto a adjetivação dada aos objetivos 
da independência nacional. 
Com efeito, ao tratar-se da independência Nacional, por isso mesmo se expressa um conceito relativo 
já que só se configura dependência ou independência com relação a algo ou a alguém.  
Assim, os objetivos da independência nacional não são exclusivamente internos.  
Definem-se com relação ao exterior e por este são condicionados.  
Cabe, portanto, suprimir o adjetivo internos. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15060 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 5o. do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
As finalidades internas fundamentais do povo brasileiro, que trata o art. 5º, já são amplamente 
asseguradas em outros dispositivos, justificando-se, portanto, a presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:15191 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do artigo 6o. do Projeto  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
III - abolir todas as formas de opressão e  
exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
A livre iniciativa não é algo democratizável. Por ser livre, ela, em si, configura a essência de 
manifestação democrática.  
Admitir como tarefa do Estado a democratização da livre iniciativa é adotar como premissa a 
necessidade de uma ação intervencionista do poder, o que, à evidencia, é incongruente com um 
Estado democrático.  
Releve-se que a ação democratizadora da livre iniciativa se implementaria, a teor do dispositivo 
constitucional, mediante a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção. Ora, em um 
Estado democrático o indivíduo ou grupo de indivíduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de 
produção e ampliar, consequentemente, riqueza.  
Incumbe, entretanto, ao Estado coibir formas de opressão e de exploração e zelar pela garantia do 
bem-estar e da qualidade de vida, como bens que dignificam a pessoa humana.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
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   EMENDA:15208 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, do artigo 5o. do  
Projeto de Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A liberdade não é produto, e como tal, algo quantificável. É sentimento da vida das pessoas, que 
substantivamente, é identificado por um estado pleno de satisfação pessoal e social. 
É inexequível, portanto, contar as liberdades de alguém para retirar-lhe as que tenha em excesso e 
transferi-las a outrem que as tenha em falta. 
De plano, então, há de ser descabido dispositivo constitucional que legitima a intervenção do Estado 
para equalizar as liberdades. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:15881 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 5o. do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Seria o óbvio ululante declarar que qualquer estado democrático “está submetido aos desígnios do 
povo”, tendo como finalidades fundamentais “a construção de uma sociedade livre e democrática”, a 
consolidação da “identidade do povo e da nação”, a erradicação da pobreza e a promoção da justiça 
social. 
Todo esse detalhamento, de cunho eminentemente demagógico ou meramente tribunício, refoge a 
uma Constituição que pretende sintética, justificando a crítica universal à sua extensão, desde o 
primeiro anteprojeto. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16064 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do art. 6o. do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 6o. - ................................  
III - Assegurar, apoiar e incentivar a livre  
iniciativa promovendo, através dela, a  
distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios  
de produção, com vistas ao bem-estar e à qualidade  
de vida do povo." 
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Justificativa: 
A liberdade de empreender não precisa ser democratizada pois ela é consequência da própria 
democracia e ao Estado cabe a responsabilidade de criar todas as condições para que ela funcione 
sem restrições e embargos mas antes, com apoio e incentivo de forma a proporcionar o 
desenvolvimento harmônico e estável da sociedade.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16075 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 5o. do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 5o. - ................................  
IV - favorecer o sentido social da liberdade." 
Justificativa 
Prepõe-se a supressão da parte da redação do Projeto que diz “pela ação equalizadora do Estado”, 
de vez que o dispositivo equivale a uma atuação de caráter socialmente do Estado, incompatível com 
os propósitos de construção de uma sociedade democrática e pluralista. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16552 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Redija-se o item III do art. 6o. da seguinte forma:  
"Art. 6o - ..................................  
III - Assegurar, apoiar e incentivar a livre  
iniciativa promovendo, através dela, a  
distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios  
de produção, com vistas ao bem-estar e à qualidade  
de vida do povo". 
Justificativa: 
A liberdade de empreender não precisa ser democratizada pois ela é consequência da própria 
democracia e ao Estado cabe a responsabilidade de criar todas as condições para que ela funcione 
sem restrições e embargos mas antes, com apoio e incentivo de forma a proporcionar o 
desenvolvimento harmônico e estável da sociedade.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16553 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, no item IV do artigo 5o. a  
expressão "pela ação equalizadora do Estado". 
Justificativa 
Propõe-se a supressão da parte da redação do projeto que diz “pela ação equalizadora do Estado”, 
de vez que o dispositivo equivale a uma atuação de caráter socializante do Estado, incompatível com 
os propósitos de construção de uma sociedade democrática e pluralista. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16979 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O inciso V do artigo 5o. do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 5o. - ................................  
I, II, III e IV  
V - promover a justiça social pela  
implementação das condições necessárias de  
sobrevivência." 
Justificativa 
A felicidade, como bem-estar, é muito subjetiva. Difícil será para o estado cumprir um direito abstrato 
assegurado na futura Carta Magna. 
O ideal seria a felicidade de todos, mas todos sabemos que uma vez suprimida uma necessidade 
humana surgirá outra necessidade, cobrando sua satisfação. A Constituição deve garantir condições 
de sobrevivência, erradicar a pobreza, como se prevê outro texto do projeto. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17055 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - Acrescentar à redação o seguinte:  
A República Federativa do Brasil é  
constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Territórios.  
Inciso IV - Suprimir a expressão.  
Ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;  
Art. 5o. inciso II - Suprimir a expressão.  
Das políticas de procedimentos e dos projetos  
e ações para o desenvolvimento econômico e social,  
cuja reciprocidade não pode ser abstraída;  
TEXTOS SUGERIDOS  
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Inciso III  
Empreender a erradicação da pobreza de modo  
que todos tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente;  
Inciso IV - Favorecer o sentido social da  
liberdade.  
Inciso V - Promover a justiça social.  
Art. 6o. - Inciso I - TEXTO SUGERIDO  
Garantir a independência nacional.  
Inciso III - Suprimir na íntegra.  
Art. 9o. - Modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
Nas relações internacionais o Brasil  
observará os princípios constantes das declarações  
internacionais de direito, respeitada a  
inviolabilidade dos seguintes princípios  
estabelecidos por esta constituição.  
Art.10 - Modifique-se dando ao mesmo a seguinte redação:  
Defende o Brasil - o seguinte:  
I - Codificação progressiva do direito  
internacional e formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória.  
II - Instauração de uma ordem econômica justa  
e equitativa com a abolição de todas as formas de  
dominação de um estado por outro:  
Inciso VI - Suprimir o seguinte:  
Com vistas a criação de uma ordem  
internacional. 
Justificativa: 
As alterações propostas objetivam a adequação dos textos a uma melhor técnica.  
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou utópicos, infraconstitucionais.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos , por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:17325 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 6o., Inciso III.  
O Inciso III do Art. 6o. do Projeto de  
Constituição, passa ter a seguinte redação:  
Artigo 6o. - ................................  
III - garantir a livre iniciativa,  
favorecendo a distribuição da riqueza, a geração  
de empregos e aumento dos meios de produção, e  
especialmente, o aumento da produtividade,  
reprimindo todas as formas de opressão política ou  
econômica, de modo a garantir o bem estar e  
qualidade de vida do povo. 
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Justificativa: 
Há exploração ideológica de fundo marxista na proposição anterior, por isso a modificação proposta. 
Na existe livre iniciativa se mantido o texto anterior.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17424 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Art. 6o.  
O inciso II do art. 6o. passa a ter a  
seguinte redação:  
II - Assegurar a democracia política e  
econômica e fazer respeitar a Constituição e as leis. 
Justificativa: 
A participação do povo no sistema representativo se opera através da eleição de seus 
representantes, os quais formulam as decisões nacionais. Assim o Estado deve assegurar a 
democracia política e econômica através de sua Constituição e de suas leis, as quais são elaboradas 
por mandato de representação popular.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17428 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Art. 6o.  
O inciso I do artigo 6o. passa a ter a  
seguinte redação:  
1o. - Garantir a independência nacional pela  
preservação de condições jurídicas, políticas,  
econômicas, científicas, tecnológicas e militares. 
Justificativa: 
O texto original deixou de incluir a expressão “jurídicas” Quando traz no seu bojo a expressão 
“bélicas” já coloca um estado de beligerância, enquanto que as condições a serem preservadas são 
as de garantias, que no caso a expressão “militares” melhor determina.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17429 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Artigo 6o.  
Substitua-se a palavra "tarefas" por "deveres". 
Justificativa: 
A palavra “tarefa” diz mais em relação ao trabalho a ser desenvolvido, enquanto que “dever” 
estabelece obrigação.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17851 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, do art. 5o. do  
Projeto de Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A liberdade não é produto, e como tal, algo quantificável. É sentimento da vida das pessoas, que 
substantivamente, é identificado por um estado pleno de satisfação pessoal e social. 
É inexequível, portanto, contar as liberdades de alguém para retirar-lhe as que tenha em excesso e 
transferi-las a outrem que as tenha em falta. 
De plano, então, há de ser descabido dispositivo constitucional que legitima a intervenção do Estado 
para equalizar as liberdades. 
Parecer:   
   Visa à supressão do inciso IV do art. 5o. do Projeto de Constituição. Entretanto, optamos pela 
supressão integral do mencionado art. 5o.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:18063 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do art. 6o. do Projeto  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
III - abolir todas as formas de opressão e  
exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
A livre iniciativa não é algo democratizável. Por ser livre, ela, em si, configura a essência de 
manifestação democrática.  
Admitir como tarefa do Estado a democratização da livre iniciativa é adotar como premissa a 
necessidade de uma ação intervencionista do poder, o que, à evidencia, é incongruente com um 
Estado democrático.  
Releve-se que a ação democratizadora da livre iniciativa se implementaria, a teor do dispositivo 
constitucional, mediante a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção. Ora, em um 
Estado democrático o indivíduo ou grupo de indivíduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de 
produção e ampliar, consequentemente, riqueza.  
Incumbe, entretanto, ao Estado coibir formas de opressão e de exploração e zelar pela garantia do 
bem-estar e da qualidade de vida, como bens que dignificam a pessoa humana.  
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Parecer:   
   Modifica a redação do inciso III, do art. 6o. do Projeto de Constituição, mas não parece aperfeiçoar 
o texto. 
   
   EMENDA:18391 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 5o. item I  
Adite-se ao item I art. 5o. do projeto, após  
a palavra sociedade os adjetivos livre, justa e  
solidária. 
Justificativa 
Conceitua o tipo de sociedade almejada pelos brasileiros, conforme nossa índole e nossa formação 
como nação. 
Parecer:   
   Visa acrescentar ao item I do art. 5o. do Projeto de Constituição, após a palavra sociedade os 
adjetivos "livre, justa e solidária". No entanto, os adjetivos mencionados já constam do texto original.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:18489 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 6o. - Inciso III  
O inciso III do art. 6o. do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 6o. ..................................  
III - garantir a livre iniciativa,  
favorecendo a distribuição da riqueza, a geração  
de empregos e o aumento dos meios de produção, e  
especialmente o aumento da produtividade,  
reprimindo todas as formas de opressão política ou  
econômica, de modo a garantir o bem-estar e a  
qualidade de vida do povo." 
Justificativa: 
Há exploração ideológica de fundo marxista na posição anterior, por isso a modificação proposta. Não 
existe livre iniciativa se mantido o texto anterior.  
Parecer:   
   Altera a redação do inciso III do art. 6o. do Projeto de Constituição. Somos pela alteração do art. 
6o., objeto da presente emenda, mas não consideramos adequada a redação proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18819 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se ao inciso I do art. 6o. a seguinte redação:  
"I - Garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, sociais,  
econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas  
que lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
execução de seus objetivos internos". 
Justificativa: 
As condições sociais são fundamentais para a garantia da independência diante interferência 
estrangeira, impondo-se sua inclusão na redação.  
Parecer:   
   Altera a redação do inciso I do art. 6o. do Projeto de Constituição. É nosso parecer que o referido 
art. 6o. deve ser totalmente reescrito. 
   
   EMENDA:19681 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do artigo 6o. a seguinte redação:  
III - abolir todas as formas de opressão e  
exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de  
vida do povo. 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é escoimar do inciso expressões que atribuem como finalidade do Estado 
“democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de 
produção”. Que vem a ser democratizar a livre iniciativa? Se ela é livre, é democrática. Quando à 
intervenção estatal para distribuir os meios de produção, abre-se aos poderes públicos uma margem 
de discricionariedade incompatível justamente com o regime democrático. Impõe-se, assim, a 
modificação sugerida.  
Parecer:   
   Visa a alterar a redação do inciso III do art. 6o. do Projeto de Constituição, mas não parece 
aperfeiçoar o texto. 
   
   EMENDA:19682 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do artigo 5o. 
Justificativa 
O dispositivo que se pretende suprimir fala “favorecer o sentido social da liberdade, pela ação 
equalizadora do Estado” Ora, liberdade é liberdade, é prerrogativa sagrada do cidadão, o único a 
quem cabe exigir sobre o “sentido” que possa ter Ademais, falar em Estado como equilibrador da 
liberdade, pressupõe seja a liberdade algo questionável, o que é desramado Em face da rejeição ao 
sofisma, impõe-se a supressão desse dispositivo. 
Parecer:   
   Visa à supressão do inciso IV do art. 5o. do Projeto de Constituição. Somos pela supressão integral 
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do mencionado artigo 5o.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:19971 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o. - Inciso III  
O inciso III do Artigo 6o. do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
Art. 6o. ........................... 
III - garantir a livre iniciativa,  
favorecendo a distribuição da riqueza, a geração  
de empregos e o aumento dos meios de produção, e  
especialmente, o aumento da produtividade,  
reprimindo todas as formas de opressão política ou  
economia, de modo a garantir o bem estar e a  
qualidade de vida do povo. 
Justificativa: 
Há exploração ideológica de fundo marxista na proposição anterior, por isso a modificação proposta. 
Não existe livre iniciativa se mantido o texto anterior.  
Parecer:   
   A disposição contida no Projeto permanece como mais abrangente diante do proposto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20505 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO ÚNICO DO TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO TÍTULO I DO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PELA SEGUINTE REDAÇÃO:  
Título I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa instituída democraticamente pela  
vontade do povo como um Estado de Direito.  
Parágrafo único - Todo poder emenda do povo,  
nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. - A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, e  
tem como fundamentos: a soberania política e a  
economia do país, a nacionalidade, a cidadania, a  
dignidade da pessoa humana, a liberdade do  
indivíduo e o pluralismo político.  
Art. 3o. - O Legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os instrumentos da soberania do  
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povo e exercem, harmônica e independentemente, os  
poderes fundamentais do Estado.  
Art. 4o. - Os tratados e compromissos  
internacionais dependem da aprovação do Congresso  
Nacional, e então terão força da lei.  
Art. 5o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas com países cujos regimes adotem  
discriminação racial. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, 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 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a 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 mais elevados.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda substitutiva ao Título I do Projeto de Constituição e versa "Princípios 
fundamentais", em cinco artigos. O artigo 1o. caracteriza a República Federativa do Brasil em termos 
mais ou menos semelhantes às opções deste Relator.  
O artigo 2o. refere-se aos seus fundamentos, que também coincidem, salvo um, com as nossas 
opções.  
O artigo 3o. dá uma caracterização dos Poderes do Estado de modo um tanto retórico.  
O Artigo 4o. relaciona-se a tratados internacionais e faz uma afirmação, que preferimos deixar à 
doutrina.  
O artigo 5o. dispõe, de modo para nós desaconselhável, que o Brasil não manterá relações 
diplomáticas com Países que adotem a discriminação racial. Entendemos que esta ideia está  
implícita no princípio geral da "intocabilidade dos direitos humanos", que o Projeto emendado 
mencionou. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:20816 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 4o., inciso II.  
Suprima-se do inciso II, do Art. 4o., do  
Projeto de Constituição, as expressões: "por  
etapas planejadas". 
Justificativa 
Sendo dever primordial do Estado e erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e 
regionais, esse dever não pode ficar condicionado a “etapas planejadas”, como estabelece a redação 
do dispositivo. 
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:21197 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 4o, inciso II  
Passa a ter a seguinte redação o inciso II,  
do artigo 4o, do Substitutivo:  
"Art. 4o. - ................................  
............................................  
II - empreender a erradicação da pobreza e a  
redução das desigualdades sociais e regionais." 
Justificativa 
Com a relação proposta dificilmente algo será feito de efetivo, quanto mais como é proposto pelo 
Relator. 
Ademais, sendo dever primordial do Estado a erradicação da pobreza e a gritante redução das 
desigualdades regionais e sociais, esse dever não pode ficar condicionado a “etapas” como 
estabelece a redação vigente. 
Parecer:   
   Concordamos com a supressão da expressão "por etapas planejadas", embora ficando com a 
impressão de que caberia redação diferente da proposta. Portanto: pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:21289 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 4o.,  
Acrescente-se o seguinte inciso:  
IV - assegurar os direitos, as liberdades e o  
bem-estar das pessoas e do povo e defender o  
regime Democrático estabelecido na Constituição. 
Justificativa 
O Estado é apenas um meio e não um fim. A tarefa fundamental do Estado é, portanto, assegurar os 
direitos e liberdades da pessoa humana e do povo, e defender a Democracia e a Constituição. 
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Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21490 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   Altere-se o art. 4o., inciso III para:  
"Todos são abstratamente iguais e particular  
e singularmente diferentes perante a Constituição,  
a Lei e o Estado. A Lei punirá as diferenças que a  
violem e fará respeitar as diferenças legais". 
Justificativa 
O respeito a qualquer ser humano implica em se reconhecer a identidade, entre eles, seres humanos, 
e as diferenças que não interfira na liberdade do outro. 
Parecer:   
   A emenda tem texto diferente de outra emenda, a de número 21492-6, do mesmo nobre 
Constituinte, ao mesmíssimo dispositivo. Na dúvida criada, pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21492 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   Altere-se o art. 4o., inciso III para:  
"Promover a superação dos preconceitos de  
raça, sexo, cor, idade, deficiência física,  
mental, sensorial ou de qualquer ordem e de todas  
as outras formas de discriminações". 
Justificativa 
A questão das pessoas portadoras de deficiências deve ficar mencionada de forma direta nos 
princípios fundamentais. 
Parecer:   
   A emenda tem texto diferente de outra emenda, a de número 21490-0, do mesmo nobre 
Constituinte, ao mesmíssimo dispositivo. Na dúvida criada, pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21953 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto do relator da Comissão de  
Sistematização.  
No inciso III do Artigo 4o. incluir os termos  
"orientação sexual", ficando, então:  
III - promover a superação dos preconceitos  
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de raça, sexo, cor, idade, orientação sexual e de  
todas as outras formas de discriminação. 
Justificativa 
É sabido que uma das mais intensas e abjetas manifestações de discriminação existentes na 
sociedade brasileira deve-se a motivos de orientação sexual. Trata-se, pois, de incluir expressamente 
na Constituição a liberdade de orientação sexual e a condenação explicita dos preconceitos e das 
discriminações por motivos de orientação sexual. 
Parecer:   
   A expressão "orientação sexual" não cabe entre os outros termos, por ser de natureza diferente. 
Basta observar-se que ninguém pode escolher raça, sexo, cor ou idade. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22421 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos 3o., 4o. e 225:  
Art. 3o. São objetivos fundamentais da República.  
I - garantir o desenvolvimento e a  
independência nacionais;  
II - promover a dignidade da vida, a  
igualdade de oportunidade de realização pessoal e  
abolir todas as formas de opressão e exploração;  
III - empreender a erradicação da pobreza e a  
redução das desigualdades sociais e regionais;  
IV - promover a superação dos preconceitos de  
raça, cor, sexo, idade e de todas as outras formas  
de discriminação.  
Art. 4o. - O Estado é instrumento e mediação  
da soberania do povo que a exerce através das  
formas de participação direta previstas nesta  
Constituição e do exercício harmônico e  
independente dos poderes Legislativos, Executivo e  
Judiciário.  
Parágrafo Único - A cidadania é a expressão  
individual da soberania do povo.  
..................................................  
Art. 225 - A ordem econômica, fundada na  
valorização do trabalho e da livre iniciativa e  
subordinada aos objetivos fundamentais da  
República, é regida pelos seguintes princípios:  
I - propriedade privada;  
II - função social da propriedade;  
III - livre concorrência;  
IV - defesa do consumidor;  
V - defesa do meio ambiente;  
VI - pleno emprego;  
VII - tratamento favorecido às empresas  
nacionais de pequeno porte. 
Justificativa: 
A alteração em bloco dos três artigos em pauta se justifica pela correlação e interligação que o art. 3º 
e o 225 propostos passam a ter. Quanto ao artigo 4º, conforme proposto, está presente na emenda 
em razão da inversão de ordem promovida, de vez que na redação atual ele é o art. 3º. 
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Ao invés de “tarefas fundamentais do Estado”, julgamos mais preciso e denso falar em “objetivos 
fundamentais da República”. A ideia de República precisa ser restaurada e o conceito de objetivo tem 
melhor adequação à amplitude dos incisos emendados. 
O novo inciso II reincorpora ao texto a forte ideia da “dignidade da vida”, belíssima contribuição da 
Espanha democrática ao direito constitucional, bem como o ideal liberal de substantivo conteúdo 
social trazido na expressão “igualdade de oportunidades de realização pessoal”. O objetivo de “abolir 
todas as formas de opressão e exploração”, aprovado, como o da dignidade da vida, pela 
subcomissão e pela comissão temática retorna para reforçar a ideia de “uma sociedade livre, justa e 
solidária”, consubstanciada no art. 1º. 
O art. 4º, que é o art. 3º do Substitutivo reincorpora o conceito liberal do Estado como instrumento e 
mediação da soberania popular, igualmente consagrado pela subcomissão e comissão temáticas. 
Restaura-se, no texto, a ideia de que o Estado não é um fim em si mesmo, configurando, ao 
contrário, o meio que o povo soberano constitui para assegurar a consecução dos objetivos da 
nacionalidade consolidada na República. 
Restaura-se também a ideia da participação popular direta como expressão da soberania, assim 
como se faz com o conceito de cidadania, outro do qual nossa Pátria tem estado carente. Finalmente, 
resgata-se a ideia da harmonia e independência dos poderes institucionais. 
Definidos os traços gerais da República e do caráter de mediação do Estado, é possível escoimar o 
artigo inicial do capítulo da ordem econômica de repetições desnecessárias. Consagrando-se, no art. 
225, que a ordem econômica está subordinada aos objetivos fundamentais da República, pode-se 
enxugar o texto do referido artigo das redundâncias: “existência digna”, “justiça social”, “soberania 
nacional” e “redução das desigualdades regionais e sociais” integram, enquanto substância, 
respectivamente os incisos II, I e III do art. 3º, ao qual o art. 225 passa a fazer remissão. 
Além do mais, a afirmação de que a ordem econômica se subordina aos objetivos fundamentais da 
República é mais forte e densa do que a flácida repetição de expressões já batidas e rebatidas. 
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22888 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do  
Inciso II do art. 4o. do Substitutivo do Relator:  
II - empreender a igualdade social e regional. 
Justificativa 
Apresentamos, de forma mais sucinta nova redação ao inciso II do Art. 4º. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23489 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se o Art. 4o. e seus itens do Projeto. 
Justificativa 
Toda a deontologia expressa nos três itens desse artigo está amplamente explicitada no texto do 
projeto, no que tange à organização nacional à preservação da independência e da 
autodeterminação, quanto à livre iniciativa e à intervenção do Estado, à organização popular e à 
defesa da democracia. 
Uma Constituição moderna deve ser, antes de tudo, objetiva, um documento de direito positivo e não 
um organograma doutrinário, mais amplamente considerado nos tratados teóricos. 
Precisamos enxugar o texto amplamente criticado pela opinião pública, por parecer-lhe carregado de 
enxúndias literárias. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o art. 6o. do Substitutivo.  
Não concordamos com a proposta, por fugir das diretrizes adotadas para a elaboração do referido 
texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24251 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do art. 4o. item II do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização a expressão "POR ETAPAS PLANEJADAS". 
Justificativa 
Exatamente por saber-se que, no Brasil, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 
sociais e regionais não acontecerão de imediato, consideramos redundante e desestimuladora a 
expressão “por etapas planejadas”. 
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24465 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Art. 4o, II - Substituir a redação do inciso  
do Projeto, pela seguinte:  
"Art. 4o. ..................................  
II - empreender a erradicação da pobreza e  
redução das desigualdades sociais e regionais de  
renda e qualidade de vida" 
Justificativa 
O inciso II do art. 4º, que se propõe emendar, estabelece que a erradicação da pobreza e a redução 
das desigualdades seja feita “por etapas planejadas”. Além de estas estabelecendo o óbvio, impõe 
metodologia insusceptível de estar contida em preceito constitucional. 
Além do mais, a redação emendada não qualifica as desigualdades sociais e regionais a serem 
reduzidas. Ora, existem desigualdades (de natureza cultural, histórica, etc) que devem ser 
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conservadas. Com efeito, as desigualdades a serem reduzidas encontram sua matriz no problema da 
renda e se refletem na qualidade de vida. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24477 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 4o, caput, - Substituir o termo  
"tarefas', por "deveres". 
Justificativa 
O Estado não é tarefeiro mas uma pessoa do direito a quem a Constituição impõe deveres, aos quais 
correspondem, em face da bilateralidade do Direito, os direitos dos cidadãos. A “tarefas” não 
corresponderiam correlatos direitos. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24538 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: inciso III, do Art. 4o. 
Justificativa 
O texto da ideia de uma ação continuada, ao final da qual o Estado, promovida a superação dos 
preceitos, poderia uma tarefa fundamental, deixando sem aplicação o inciso III, do Art. 4º. 
Por outro lado, o item III sugere que os preconceitos serão sempre uma constante, o que é correto. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:24741 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Suprima-se no Inciso II do artigo 4o. a locução  
"Por etapas planejadas" passando o  
dispositivo a ter a seguinte redação:  
II - empreender a erradicação da pobreza e a  
redução das desigualdades sociais e regionais. 
Justificativa 
O vocábulo “empreender” tem o sentido de ação visando objetivo a ser alcançado após certa dilação 
de tempo e superação de etapas. Segundo Aulete, empreender é “deliberar-se a praticar, propor-se, 
tentar empresa laboriosa e difícil”. Portanto, o tempo “empreender”, por si só, contém a ideia de 
tentativa de execução por etapas. Como a ação do Estado não é erradia, mas “planejada” introduzir a 
palavra no texto constitucional seria superfluidade.  
Parecer:   
   Concordamos com a supressão da expressão "por etapas planejadas", embora ficando com a 
impressão de que caberia redação diferente da proposta. Portanto: pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:25735 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 4o.  
Acresça-se ao inciso II, do art. 4o. do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator)  
a seguinte proposição:  
II - empreender por etapas planejadas a  
erradicação da pobreza e a redução da  
desigualdades sociais e regionais, valorizando o  
trabalho humano e estimulando a livre iniciativa. 
Justificativa 
A atual redação é proposição meramente enunciativa de intenções. Erradicar a pobreza e reduzir 
desigualdades sociais e regionais são propósitos mais que desejados por qualquer sociedade e, pois, 
exigíveis de serem realizados pelo Estado. Mas como? Via planejamento? Por etapas planejadas? É 
algo extremamente vago, quando não utópico. 
O planejamento é causa instrumental, forma apenas. Por si só é palavra vazia, sem conteúdo. 
Planeja-se alguma coisa, compondo-se ações conforme estratégias e diretrizes definidas por 
objetivos e metas, na conformidade de princípios claros e precisos. Tais princípios estão 
preceituados, no Projeto de Constituição, no artigo 225: a valorização do trabalho e a livre iniciativa, 
que fundamentam a ordem econômica. 
Não se diga que ambos princípios estariam implícitos na proposição do inciso II, como redigida no 
Projeto, por força de remissão ao artigo 225. Não é essa a melhor técnica, uma vez que cada preceito 
constitucional, cada norma fundamental há de ser clara e precisa, de imediata compreensão. E pelo 
fato de planejamento ser palavra vazia, haverá sempre a possibilidade de dar-lhe conteúdo bem 
diverso ao que se propõe a Constituição, interpretando o preceito casuisticamente. 
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Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25999 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 4o.  
Acrescente-se ao art. 4o. um inciso de no. IV  
com a redação que segue:  
art. 4o. .............................  
I - ....................................  
II - ....................................  
III - ..................................  
IV - assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política e econômica e fazer  
respeitar a Constituição e leis. 
Justificativa 
O parágrafo único do art. 1º do substitutivo, declarando que o poder emana do povo e com ele é 
exercido institui um sistema semi-representativo, ou seja, o povo outorga poderes a seus 
representantes, todavia, não abre mão de participar diretamente da ação governamental, interferindo 
sempre que lhe convir, podendo, assim, corrigir eventuais distorções da representatividade. 
Jean Jaques Rousseau defendia o poder direito popular, rejeitando qualquer forma de 
representatividade, que, para ele, em si mesma, já constitua desvio da vontade do povo. 
Não vamos tão longe, pois não vemos possibilidade pratica do povo por si mesmo, governar-se, 
administrar-se. Há que recorrer à representação que, no entanto, deve ser dosada com a participação 
popular. 
A representatividade estrutura o poder, os organismos e mecanismos da ação. A partir daí a 
participação popular encontra canais aduados para sua definição. 
Aceitando-se, portanto, a participação popular, ou seja, a semi-representatividade ou poder direto do 
povo conjugado com a representatividade, é inadmissível deixar fora do texto da nova Constituição, a 
“participação organizada do povo na formação das decisões nacionais”, bem como o compromisso do 
estado de “respeitar a fazer respeitar a Constituição”, sem o que, esta, não passará de letra morta. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26177 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   O inciso II, do art. 4o. passará a ter a  
seguinte redação:  
Art. 4o. ..............................  
II - empreender a erradicação da pobreza  
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absoluta e a redução das desigualdades sociais e  
regionais, por etapas planejadas, constando do  
orçamento da União como primeira prioridade a  
dotação necessária para o cumprimento do disposto  
neste artigo. 
Justificativa 
A presente emenda imprimirá maior clareza e objetividade ao texto constitucional no que se refere à 
obrigatoriedade do Estado no cumprimento do seu dever primeiro – o resgate da nossa dívida social 
para com cerca de 40 milhões de brasileiros. 
É preciso que o dispositivo constitucional seja auto-aplicável, coercitivo até, para a plena eficácia da 
lei. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26396 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item III do art. 4o. 
Justificativa 
Este enunciado já consta, de modo bastante explícito, no preâmbulo. Torna-se, pois, desnecessário 
por ser repetitivo. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26659 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 3o. a seguinte redação,  
renumerando-o para 2o. e suprimindo o art. 4o.  
"Art. 2o. - São poderes do Estado o  
Legislativo, o Executivo e o Judiciário aos quais,  
nos termos da Constituição, compete:  
I - garantir o desenvolvimento e a  
independência nacionais;  
II - empreender por etapas planejadas a  
erradicação da pobreza e a redução das  
desigualdades sociais e regionais;  
II - promover a superação dos preconceitos de  
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raça, sexo, cor, idade e de toas as outras formas  
de discriminação. 
Justificativa: 
1. Na forma sugerida pelo anteprojeto, diz o artigo 4° que “são tarefas fundamentais do Estado” o 
que, data vênia, não nos parece expressão adequada para um texto constitucional.  
2. Por isso, sem prejuízo do princípio pretendido pelo relator, com esta emenda, fundimos os atuais 
artigos 3° e 4° renumerando o resultante para 2° em razão da fusão da fusão sugerida em outra 
emenda para os artigos 1° e 2° do anteprojeto.  
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26971 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, como inciso I e II do Artigo  
4o, o que se segue:  
I - Assegurar a paz com fundamento na justiça  
II - Estabelecer e manter a ordem democrática  
Renumerem-se os demais incisos. 
Justificativa 
Inconcebível não incluir-se entre as tarefas fundamentais do Estado os objetivos da paz, da justiça, e 
da ordem pública. As demais tarefas do Estado dependerão daqueles objetivos básicos. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27996 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA  
Dá-se a nova redação ao Art. 4o. e suprima-se o inciso III;  
"Art. 4o. São atribuições fundamentais do Estado." 
Justificativa 
Propõe-se a substituição da palavra “tarefas” por “atribuições”. 
O inciso III, na forma proposta pelo Substitutivo do Relator, reconhece a existência de preconceitos 
de raça, sexo, cor, idade, etc, ao mesmo tempo em que prevê sua continuidade, amparada pela 
constituição. 
Eis, pois, a redação proposta, seja para o caput do Art. 4º - em que se muda a palavra “tarefas” por 
“atribuições”, seja pela supressão do inciso III do mesmo artigo. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
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absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28096 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do Art. 4o. a seguinte redação:  
Art. 4o. - ................................. 
III - Proteger seus cidadãos de qualquer  
espécie de preconceito de raça, sexo, cor, idade e  
todas as outras formas de descriminação. 
Justificativa 
Da forma com está redigido o texto, a constituição reconhece a existência de preconceitos e pior, 
admite a sua permanência por determinado período de tempo. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28557 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao Preâmbulo e ao Título I - Dos princípios  
Fundamentais - a seguinte redação, suprimidos os  
artigos 3o., 4o. e 5o.  
Preâmbulo  
Nós, representantes do povo brasileiro, em  
nome dele e invocando a proteção de Deus para  
nosso Estado de Direito, republicano, federal e  
livre, fundado pelos nossos maiores e aperfeiçoado  
pela incorporação de conquistas sociais para esta  
e as futuras gerações, promulgamos a presente  
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1o. O Brasil é República Federativa  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
municípios, distrito Federal e territórios, sob  
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regime democrático, que consagra a dignidade da  
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da  
economia livres, o pluralismo representativo e a  
soberania da Nação.  
§ 1o. Todo o poder emana do povo e em seu nome é  
exercido.  
§ 2o. O idioma oficial do Brasil é o português e  
são símbolos nacionais a bandeira, o hino, as  
armas da República e outros estabelecidos em lei.  
§ 3o. Brasília, Distrito Federal, é a Capital  
da União.  
Art. 2o. Os conflitos internacionais deverão  
ser resolvidos por negociação direta, arbitragem e  
outros meios pacíficos, com a cooperação dos  
organismos internacionais de que o Brasil  
participe ou reconheça como de relevante  
importância para a causa da humanidade.  
Art. 3o. (Suprimido).  
Art. 4o. (Suprimido).  
Art. 5o. (Suprimido). 
Justificativa: 
Não deve o preâmbulo ser muito longo, como o que consta do substitutivo. Propõe-se texto mais 
conciso.  
O artigo 1° do substitutivo do Relator contém erro de conceito, posto que a declaração inicial deve 
definir o Estado e o regime político.  
Com apenas dois artigos, esta emenda esgota as Disposições Preliminares. Nada mais é preciso.  
O modelo constitucional, sinteticamente enunciado, será desenvolvido nos Capítulos e Títulos 
seguintes.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28662 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA/SUBSTITUTIVO  
1) Suprimindo-se o art. 1o, renumere-se o  
art. 2o. e dê-se-lhe a seguinte redação:  
"Art. 1o. - A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo, é composta  
pela união indissolúvel dos Estados e Distrito Federal.  
§ 1o. - Todo poder emana do povo e em nome é exercido.  
§ 2o. - A língua nacional do Brasil é a  
portuguesa e são símbolos nacionais a bandeira, o  
hino, o escudo e as armas da República".  
2) Dê-se ao art. 3o. a seguinte redação:  
Art. 3o. - São Poderes do Estado o  
Legislativo, o Executivo e o Judiciário,  
interdependentes e harmônicos."  
3) Suprima-se o art. 4o.  
4) Dê-se ao art. 5o. a seguinte redação:  
Art. 5o. - O Brasil orientará sua política  
externa pelos princípios da independência  
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nacional, do respeito aos direitos do homem, do  
direito dos povos à autodeterminação e à  
independência, da igualdade entre os Estados, da  
solução prática dos conflitos internacionais, da  
não ingerência nos assuntos internos dos outros  
Estados e da cooperação com todos os outros povos  
para a emancipação e o progresso da humanidade.  
5) Incluam-se os seguintes artigos,  
renumerados os que se lhes seguirem:  
"Art. 6o. - os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Executivo dependem  
de aprovação do Congresso Nacional, excetuados os  
que visem simplesmente a executar ou interpretar  
atos pré-existentes e os de natureza meramente  
administrativa.  
§ 1o. - Os acordos do Poder Executivo,  
concluídos sobre matéria da sua competência  
exclusiva ou para executar, tratado convenção ou  
outro ato internacional já aprovado, serão ao  
conhecimento do Congresso Nacional, até três meses  
após sua conclusão. Se forem considerados  
relevantes para a segurança do País, deles se dará  
conhecimentos apenas às Comissões técnicas,  
incumbidas de, na Câmara dos Deputados e no Senado  
Federal, estudar matérias sobre relações internacionais.  
§ 2o. - Os tratados, convenções e outros atos  
internacionais celebrados pelo Brasil se  
incorporam ao direito interno e têm primazia sobre a lei.  
Art. 7o. - o exercício de competência  
derivadas desta Constituição pode ser atribuído a  
organizações internacionais, desde que a aprovação  
do tratado se efetue pelo mesmo processo e pelo  
mesmo "quórum" previstos para a emenda à Constituição. 
Justificativa: 
Esta Emenda compreende todo o título “Dos Princípios Fundamentais”, visando o seu 
aperfeiçoamento. 
Com esse intuito, suprimimos os artigos 1º e 4º, por entendermos que no primeiro caso, não pode se 
dar a abertura de um texto constitucional com a definição do Brasil como nação e, no segundo caso 
por estar, o conteúdo desse artigo, implícito na “Ordem Social” e na “Ordem Econômica”. 
Reelaboramos o art. 2º colocando como parágrafos seus o parágrafo único do art. 1º também 
restruturado por força de ser o Brasil uma república federativa, como o afirma o “caput”, sendo, 
portanto, o poder exercido em nome do povo e não com o povo – e o atual art. 12, por estar, 
atualmente, deslocado. 
Oferecemos, ainda, nova redação ao art. 5º e incluímos dois novos artigos por ser nosso 
entendimento o de que entre os princípios fundamentais do Estado brasileiro devem ser incluídos 
aqueles que orientarão a sua política externa. Os princípios propostos na redação do artigo 5º, têm 
sido adotados pelo Brasil. 
No artigo 6º, por já estar consagrada no Direito pátrio, mantivemos a expressão “tratados convenções 
e atos internacionais”, empregada pela Constituição em vigor. O disposto no § 1º visa a permitir ao 
Legislativo o exercício do poder de fiscalização que lhe incumbe. A proposta contida no § 2º almeja 
transformar em regra constitucional orientação que vem sendo observada na jurisprudência brasileira: 
a supremacia da norma internacional decorrente de manifestação expressa da vontade do Governo 
brasileiro, por intermédio do Executivo e do Legislativo.  
O artigo 7º visa a permitir que o Brasil, atento às mudanças e ao progresso que se operam na ordem 
internacional, possa, se quiser ingressar em organizações supracitadas. Na América já se fala na 
formação de um mercado comum latino-americano. No momento em que se elabora a nova 
Constituição não se pode esquecer esta realidade. Entendemos, todavia, que essa decisão, pela 
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aprovação do tratado, de ser tomada por “quórum” e processo especiais, isto é, os mesos previstos 
para a emenda à Constituição.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28737 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item III do art. 4o. a seguinte redação:  
"III - responsabilizar criminalmente pela  
externação de qualquer espécie de preconceito de  
raça, sexo, cor e idade". 
Justificativa 
Da forma como está redigido o texto, reconhece-se a existência de preconceitos e, pior, admite a sua 
externação imune e por tempo indeterminado. 
O nosso propósito é coibir, de forma efetiva, a externação dos preconceitos fundamentais da pessoa 
humana, responsabilizando criminalmente os infratores. 
Parecer:   
   A emenda modificativa que se propõe para o inciso III do art. 4o. já se encontra comtemplada no 
parágrafo 5o. do art. 6o., que define como crime inafiançável qualquer discriminação atentatória aos 
direitos e liberdades fundamentais.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:28825 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositiva Emendado: inciso III do art. 4o.  
O inciso III ao art. 4o. do Projeto de  
Constituição (substitutivo do relator) passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
Art. 4o. ....................................  
III - proibir os preconceitos de raça, sexo,  
cor, idade e de todas as outras formas de  
discriminação. 
Justificativa 
A prevalecer a proposta do Substitutivo, enfrentaríamos, sempre, o problema da discriminação e do 
preconceito, Através da presente emenda, se busca fixar critérios de proibição que, imediatamente, 
motivará princípios fixados na lei ordinária que determine os meios e prazos para que não tenhamos, 
sob qualquer título discriminação entre brasileiros, uma atitude odiosa e, sobretudo, anti-democratica, 
saí a necessidade de ser imperativa como na presente proposição. 
Parecer:   
   O art. 3o. não tem incisos, de modo que a emenda, por inadequação, deve ser considerada 
prejudicada. 
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   EMENDA:29050 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 4o. do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 4o: A organização do Estado tem como  
fundamento básico os princípios da nacionalidade,  
da cidadania, da igualdade entre as pessoas, da  
harmonia e independência dos Poderes, do  
pluralismo político e do desenvolvimento e  
independência nacionais. 
Justificativa 
Visa a presente emenda a agrupar os princípios em que se fundamenta o Estado num só dispositivo, 
além de eliminar o termo “tarefa” que não está adequado semanticamente ao texto, e abusos como o 
do inciso III em que se admite a existência do preconceito de raça, sexo, cor, idade e outras formas 
de discriminação.  
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29336 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 4o. DO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DA CONSTITUIÇÃO  
Art. 4o. - SUPRIMA-SE 
Justificativa 
A matéria encontra melhor espaço ao se tratar da Organização do Estado. 
Parecer:   
   As emendas 32178-1, 29340-1, 29338-9, 29337-1, 29336-2 e 29335-4, de autoria do nobre 
Constituinte Deputado José Egreja, formam um todo coerente que modificaria excessivamente o 
Título I do Substitutivo, alterando-o em pontos que julgamos fundamentais. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29441 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se os seguintes Incisos IV e V ao Art. 4o.  
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"Art. 4o. .........................  
Inciso IV: exercer soberania política e  
econômica permanente sobre todos os recursos  
naturais que se encontram no seu território e  
sobre os bens criados pelo empenho e pelo trabalho  
de seu povo;  
Inciso V: assegurar a participação organizada  
do povo na formação das decisões nacionais,  
defender a democracia política e econômica e fazer  
respeitar a constituição e as leis. 
Justificativa 
Não se justifica que dentre as tarefas fundamentais do Estado não estejam incluídas a proteção dos 
seus recursos naturais e a garantia da participação popular nas decisões nacionais. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29938 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   O Artigo 4o. receberá a seguinte redação e renumeração:  
Artigo 3o. - Cabe prioritariamente ao Estado:  
I - Garantir o desenvolvimento e a  
independência do País;  
II - Promover a superação de preconceitos e  
formas de discriminação. 
Justificativa 
A presente emenda visa, preliminarmente, corrigir a expressão “tarefas” atribuídas ao Estado. Nem o 
Estado é tarefeiro, nem as “tarefas” previstas são compatíveis com as possibilidades e dimensões do 
fazer estatal. 
A formula sugerida, sem sacrificar os louváveis objetivos da proposta arguida, permite mais clareza e, 
em que pese o sintetismo do estilo, muito mais abrangência da proposta maior, a abolição de 
preconceitos, por deixá-los cominados em abstrato, antes que liminarmente deferidos. 
A supressão do Inciso II se dá pela sua óbvia inclusão no Inciso anterior, não se justificando senão 
pelo entendimento desfocado de que a constituição deva ser destiladora de quimeras antes que 
“norma base” e então inexoravelmente realista. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30132 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso I do Art. 4o. do Título I do  
Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 4o. - ..................................  
I - garantir a independência e o  
desenvolvimento nacional; 
Justificativa 
A noção de independência deve preceder a de desenvolvimento, uma vez que é requisito 
fundamental para o desenvolvimento de um Estado soberano. 
Parecer:   
   A emenda é procedente e sugerimos sua aprovação. 
   
   EMENDA:31559 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 4o.  
Adite-se ao art. 4o. do Projeto de  
Constituição - do Substitutivo do Nobre Relator -  
o seguinte inciso IV:  
Art. 4o. - ..........................  
Inc I - ..............................  
Incs II, III - .......................  
Inc - IV - Estimular a livre inciativa,  
promovendo a distribuição da riqueza do trabalho e  
dos meios de produção. E garantir o Bem-Estar, e a  
qualidade de vida do povo. 
Justificativa 
Compete, efetivamente ao Estado, estimular a livre iniciativa, e não democratizá-la somente, 
Promover a distribuição da riqueza do trabalho é fundamental para o desenvolvimento econômico e 
social, quanto aos meios de produção, fica desnecessário, se justificar o porquê de sua distribuição, 
levando em consideração, que ele é a mola propulsora não só da economia nacional, como também 
de todo o funcionamento da engrenagem de importação e de exportação. 
Parecer:   
   O art. 5o. não tem incisos, de modo que a emenda deve ser considerada prejudicada. 
   
   EMENDA:31651 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Substituam-se os Artigos 1o., 2o., 3o., 4o. e  
5o. pelos seguintes:  
Art. 1o. - A República Federativa do Brasil,  
livre e soberana, organizada em Estado de Direito  
sob regime representativo pluripartidário, é  
constituída pela união indissolúvel do Distrito  
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Federal, dos Territórios Federais e dos Estados  
Federados componentes de Regiões Geoeconômicas.  
§ 1o. - A soberania pertence ao povo, que a  
exercita através dos seus representantes legítimos.  
§ 2o. - São poderes do Estado o Legislativo,  
o Executivo e o Judiciário, harmônicos e  
independentes.  
§ 3o. - A legitimidade dos poderes eletivos  
Legislativo e Executivo - se funda no sufrágio  
universal e no voto direito e secreto.  
§ 4o. - A autonomia das Regiões será  
estatuída em lei complementar, segundo o disposto  
no Capítulo VI do Título IV desta Constituição.  
§ 5o. - O português é a língua oficial do  
Brasil, cujos símbolos nacionais são a bandeira, o  
hino, as armas e o selo da República, existentes  
nesta data.  
Art. 2o. - Constituem objetivos fundamentais  
do Estado a manutenção da ordem democrática e o  
desenvolvimento nacional, mediante redução das  
desigualdades sociais e regionais, sem preconceito  
de raça, sexo, cor, religião, nascimento, idade e  
qualquer outra forma de discriminação.  
Art. 3o. - As relações internacionais do  
Brasil fundamentam-se:  
a) no respeito aos direitos humanos, à  
autodeterminação e cooperação dos povos, à  
igualdade dos Estados, à defesa da paz, à solução  
pacífica dos conflitos e nos demais procedimentos  
destinados a assegurar vida digna e convívio  
harmônico entre as Nações;  
b) no repúdio e combate ao terrorismo, ao  
colonialismo e às ações discriminatórias.  
Parágrafo único - Os acordos, convenções,  
tratados e demais atos internacionais, aprovados  
pelo Congresso Nacional, prevalecem sobre o  
direito interno, revogando ou suspendendo a  
eficácia das normas legais conflitantes. 
Justificativa: 
Em apenas três artigos condensamos a matéria do Título I (Princípios Fundamentais), que preferiu 
transferir para o Título II – Dos Direitos e Liberdades Fundamentais – a regulação da cidadania, da 
nacionalidade e dos direitos políticos, a qual, a nosso ver, deveria constar dos Princípios 
Fundamentais.  
Com esta sugestão, deixamos o enquadramento da matéria a critério do Relator. Em emenda à parte, 
propomos a definição do Título como “Dos Direitos e Garantias”, incorporando a matéria do Título III 
como capítulo do referido Título II.  
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32072 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Dê-se ao Título I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS e  
aos arts. 1o., 2o., 3o., 4o. e 5o., a redação dos  
arts. 1o., 2o., 3o., 4o. e 5o. abaixo propostos,  
acrescentando-se aos artigos 6o. a 21, capitulados  
como a seguir:  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I  
[...] 
CAPÍTULO III  
DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE  
Art. 10 - O Estado é o instrumento e a  
mediação da soberania do Povo.  
Art. 11 - Pela vontade de seu povo, o Brasil  
é uma República Soberana, um Estado Democrático de  
Direito e uma Federação indissolúvel de  
Estados-membros e Distrito da Capital.  
Art. 12 - O Legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os principais Órgãos da soberania  
do povo e exercem, harmônica e independentemente,  
os Poderes fundamentais do Estado.  
Art. 13 - O Estado brasileiro exercerá  
soberania política e econômica permanente sobre  
todos os recursos naturais que se encontram no seu  
território e sobre os bens criados pelo empenho e  
pelo trabalho de seu povo.  
Art. 14 - O fundamentos do Estado Brasileiro são:  
I - a soberania do povo (arts. 6o. a 9o.);  
II - a nacionalidade (arts 1o. a 5o.);  
III - a cidadania ;  
IV - a dignidade intangível da pessoa humana,  
assegurada pela impossibilidade constitucional de  
restrições ao pleno exercício dos direitos e  
liberdades fundamentais, ressalvado o estado de sítio;  
V - a representação, como condição sem a qual  
governar e legislar configuram sedição e usurpação  
de poder, crimes insuscetíveis de anistia, de  
prescrição e retroatividade de lei mais benéfica;  
VI - o pluralismo político como garantia de  
plena liberdade de assunção de ideologias e  
formação de partidos, exceção feita aos ideários  
que, negando os fundamentos constitucionais da  
Nação, procuram legitimar minorias no exercício  
dos poderes do Estado.  
Art. 15 - O Estado Brasileiro está submetido  
aos desígnios do povo e suas finalidades internas  
fundamentais são:  
I - construir uma sociedade na qual o acesso  
aos valores fundamentais da vida humana seja igual  
para todos;  
II - consolidar a identidade povo e Nação  
pela integração de todos nos processos das  
decisões nacionais, das políticas de procedimentos  
e dos projetos e ações para o desenvolvimento  
econômico e social, cuja reciprocidade não pode ser  
abstraída;  
III - empreender, por etapas planejadas e  
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constitucionalmente compulsórias, a erradicação da  
pobreza e a interpenetração dos estratos sociais,  
de modo que todos tenham iguais oportunidades de  
viver saudável e dignamente;  
IV - Favorecer o sentido social da liberdade,  
a fim de que todos disponham de tantas liberdades  
quanto o que mais dispõe de liberdades entre  
todos, critério em que se legitima a intervenção  
equalizadora do Estado para alinhar a sociedade na  
direção de uma democracia de liberdades igualadas;  
V - promover a justiça social pela  
implementação das condições necessárias para que a  
felicidade de cada um não custe a infelicidade de  
ninguém mas contribua para a felicidade de todos.  
Art. 16 - São tarefas fundamentais do Estado:  
I - garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, econômicas,  
científicas, tecnológicas e bélicas que lhe  
permitam rejeitar toda tentativa de interferência  
estrangeira na determinação e consecução de seus  
objetivos internos;  
II - assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais, defender a  
democracia política e econômica e fazer respeitar  
a constitucionalidade e a legalidade;  
III - democratizar a livre iniciativa,  
promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho  
e dos meios de produção a fim de abolir todas as  
formas de opressão a exploração e garantir o bem-  
estar e a qualidade de vida do povo.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Vide parecer à emenda no. ES320718. 
   
   EMENDA:32488 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar, no item III do art. 4o. o  
preconceito de "credo" aos demais preconceitos  
mencionados no dispositivo. 
Justificativa 
Visa a evitar divisões sociais por motivo de crença religiosa. 
Parecer:   
   O termo "credo" não cabe entre os outros termos, por ser de natureza diferente. Basta observar-se 
que ninguém pode escolher raça, sexo, cor ou idade. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32607 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: item II, do Art.4o.  
Ao item II, do Art. 4o. do Substitutivo, dê-  
se a seguinte redação:  
"Art. 4o. - ........................ 
I - .................................. 
II - empreender a erradicação da pobreza e  
reduzir os níveis de desigualdade sociais e  
regionais"; 
Justificativa 
A pobreza deve ser erradicada. A adição das palavras “por etapas planejadas” empresta ao 
mandamento constitucional um sentido aleatório e também técnico, que retira o valor do próprio 
princípio que encerra as vontades do Estado e da Nação em que alcancemos o estágio ideal de uma 
nação sem os bolsões de pobreza que ofendem a dignidade humana. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33370 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 4o.  
Art. 4o. - São tarefas fundamentais do  
Estado, no cumprimento de uma ação social  
equalizadora:  
I - garantir o desenvolvimento e a  
independência nacionais;  
II - defender a democracia política e  
econômica, assegurando a participação organizada  
do povo nas suas decisões;  
III - empreender por etapas planejadas a  
erradicação da pobreza, promovendo a justiça  
social e a superação de desigualdades regionais,  
bem como de quaisquer preconceitos e/ou  
discriminações.  
IV - favorecer o sentido social da liberdade,  
respeitando e fazendo respeitar a Constituição e  
as leis; 
Justificativa 
Na ampliação deste artigo, utilizemos conceitos e dispositivos aprovados na Comissão de Soberania 
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, uma vez que não perdem a sua essência quando 
colocados para servir a uma função estrutural de extrema relevância; afirmar o compromisso de um 
sistema político-social verdadeiramente democrático, transformando o Estado num ideal instrumento 
do seu povo. 
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Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33383 REJEITADA 
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 III do Art. 4o. do Título I  
do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 4o. - ..................................  
..................................................  
III - promover a eliminação dos preconceitos  
de raça, sexo, cor, idade, e de outras formas de  
discriminação. 
Justificativa 
A palavra eliminação define de forma mais clara o que se deseja e o que deve ser considerado como 
tarefa fundamental do Estado Brasileiro, a saber, a eliminação de todas as formas de preconceitos 
existentes no país. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33544 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 4o. o inciso  
"IV - Estruturar seus serviços com o mínimo  
de burocracia, objetivando à máxima eficiência e  
garantia de acesso democratizado a toda a  
população." 
Justificativa 
Esta emenda é fruto de um posicionamento óbvio pela ótica do povo, conquanto menos aceitável 
para a ótica do próprio Estado, que, entre nós, precedeu a Nação. 
Entendemos que estes três princípios: 

1) Democratização; 
2) Desburocratização 
3) Eficiência; 

Devem ser inseridos; com destaque entre os objetivos do Estado. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
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no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33576 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 4o., que passa em seu "caput" a outra  
forma e a cujo item III se dá nova redação, assim:  
"Art. 4o. - São objetivos fundamentais do  
Estado brasileiro:  
I - o desenvolvimento e a independência nacionais;  
II - o alcance, por etapas planejadas, da  
erradicação da pobreza e da redução das  
desigualdades sociais e regionais;  
III - o pluralismo social, em que convivam os  
vários segmentos componentes da sociedade  
brasileira, com todo estímulo à plena integração  
das minorias e a superação de qualquer forma de  
preconceito ou discriminação." 
Justificativa 
É impropria a expressão tarefas, que se inscreve no “caput” do artigo 4º. 
Tem conotação de enfermidade ou temporariedade, sendo ademais, incorrespondente aos profundos 
fins nacionais que o preceito quer explicar. 
Preferimos objetivos, por evidentemente mais própria ao que descrevem os itens do artigo. 
Quanto ao item III, modificado, tentamos dar-lhe forma mais ampla e compreensiva da questão 
especifica do preconceito e da discriminação de qualquer sorte. 
Para nós, o pluralismo social é o que, em última dimensão, se sobrepõe numa sociedade 
efetivamente democrática. 
Além disso, por ser o valor mais amplo, inclusive compreende o pluralismo político, que a sociedade 
brasileira tanto anseia seja efetivo. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33995 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título I a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
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TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
fundada no Estado democrático de Direito e no  
governo representativo.  
Parágrafo único. Todo o poder emenda do povo e  
com ele é exercido.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados, tem como fundamentos a  
soberania, a nacionalidade, a cidadania, a  
dignidade das pessoas e o pluralismo político.  
Art. 3o. São poderes do Estado o Legislativo,  
o Executivo, e o Judiciário.  
Art. 4o. São tarefas fundamentais do Estado:  
I - garantir o desenvolvimento e a  
independência nacionais;  
II - empreender por etapas planejadas a  
erradicação da pobreza e a redução das  
desigualdades sociais e regionais;  
III - promover a superação dos preconceitos  
de raça, sexo, cor, idade e de todas as outras  
formas de discriminação.  
Art. 5o. O Brasil fundamentará suas relações  
internacionais no princípio da independência  
nacional, na intocabilidade dos direitos humanos,  
no direito à autodeterminação dos povos, na  
igualdade dos Estados, na solução pacífica dos  
conflitos internacionais, na defesa da paz, no  
repúdio ao terrorismo e na cooperação com todos os  
povos, para a emancipação e o progresso da  
humanidade.  
Parágrafo único. A integração econômica,  
cultural, política e social das nações da América  
Latina, visando a formação de uma comunidade  
latino-americana, constitui objetivo prioritário  
da política internacional brasileira. 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
Parecer:   
   A emenda, embora com aparência de modificar todo o Título I, na verdade traz apenas duas 
alterações: modificação no caput do art. 1o. e adição de parágrafo ao art. 5o. A modificação traz, de 
certa forma, uma redundância, pois o art. 2o. diz que o regime é representativo; a adição amesquinha 
o papel do Brasil no mundo, reduzindo-o da visão universal, que deve ter, para uma visão 
prioritariamente continental. Pela  
rejeição. 
   
   EMENDA:34014 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Dar nova redação ao inciso II do art. 4o.:  
II - empreender por etapas planejadas a  
erradicação da pobreza e o fim das desigualdades  
sociais e regionais. 
Justificativa 
Entendemos ser de pouca valia simplesmente reduzir as desigualdades sociais e regionais exigentes, 
urge que a exterminemos. 
O que se faz necessário é que retiremos, por completo, o termo e a situação desigualdade, pois só 
assim estaremos aptos para contribuir com o progresso e a estabilização dos demais setores, 
econômico-social do nosso território. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34052 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o Título I - dos Princípios  
Fundamentais, e seus artigos, que passa a ter a  
seguinte redação:  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Art. 1o. - O Brasil é uma nação fundada na  
dignidade da pessoa humana e na comunhão dos  
brasileiros, irmanados num povo que visa a  
construir uma sociedade livre, justa e solidária.  
Art. 2o. - A soberania do Brasil pertence ao  
povo, de onde emana todo poder, e só pelas formas  
de manifestação da vontade popular previstas nesta  
Constituição é lícito assumir, organizar e exercer  
os Poderes do Estado.  
§ único - O povo exerce a soberania, principalmente:  
- pela consulta plebiscitária sobre a  
Constituição, suas emendas e normas ou atos que  
lei complementar definir como de transcendente  
interesse nacional ou comunitário;  
- pelo sufrágio universal, secreto e igual no  
provimento das funções de governo e legislação;  
- pelo direito de iniciativa na elaboração da  
Constituição e das leis;  
- pela livre ação corregedora sobre as  
funções públicas e as sociais de relevância púbica.  
Art. 3o. - O Brasil é uma República Soberana,  
um Estado de direito e uma Federação indissolúvel  
de Estados-membros e Distrito Federal, que tem  
como fundamentos: a soberania do povo, a  
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nacionalidade, a cidadania, a representação  
popular e o pluralismo político.  
Art. 4o. - São Poderes do Estado, o  
Legislativo, o Executivo, e o Judiciário.  
Art. 5o. - Ao Estado incumbe,  
primordialmente, garantir a independência  
nacional, assegurar a participação do povo nas  
decisões nacionais e promover o desenvolvimento, a  
erradicação da pobreza e a redução das  
desigualdades sociais e regionais, mediante etapas  
planejadas.  
Art. 6o. - Na ordem internacional o Brasil preconiza:  
I - a codificação progressiva do Direito  
Internacional e a formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos com poder de  
decisão vinculatória;  
II - a instauração de uma ordem econômica  
justa e equitativa, com a abolição de todas as  
formas de dominação de um estado por outro;  
III - a união de todos os Estados Soberanos  
contra a competição armamentista e o terrorismo;  
IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;  
V - a dissolução de todos os blocos político-militares;  
VI - o estabelecimento de um sistema  
universal de segurança, com vistas à criação de  
uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e  
a justiça nas relações entre os povos;  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva  
de mercado sempre que o controle tecnológico de  
nações estrangeiras possa implicar dominação  
política e perigo para a autodeterminação nacional;  
VIII - o direito universal de uso, reprodução  
e imitação, sem remuneração, das descobertas  
científicas e tecnológicas relativas à vida, à  
saúde, e à alimentação dos seres humanos;  
IX - a suspensão do sigilo bancário, por  
decisão passada em julgado da Suprema Corte  
Constitucional, ou de Justiça do País onde o  
titular da conta, encoberto ou não pela  
personalidade jurídica, tenha domicílio. 
Justificativa: 
A preocupação fundamental desta emenda é garantir uma concepção moderna e estrutural de 
conceitos fundamentais como o de Nacionalidade, Soberania, Cidadania e Estado, que encaminhe, 
do ponto de vista constitucional, a superação do velho autoritarismo decorrente da instrumentalização 
do Estado por segmentos minoritários da sociedade brasileira. Adota-se uma estrutura lógico-
conceitual que apresenta o indivíduo como pressuposto ontológico do povo, que o é da sociedade, 
que o é do Estado.  
O Estado não é um fim em si mesmo, e sua existência só se justifica pela vontade do povo que o 
concebeu. A Soberania é o instrumento fundamental pelo qual esta vontade pode manifestar-se 
livremente e, portanto, ela pertence ao povo e não ao Estado por ele concebido.  
Por último, salienta-se que uma estrutura conceitual não é um mero somatório de conceitos, mas sim 
um arranjo onde cada conceito tem um lugar, lógico definido, fora do qual ele perde sua competência 
semântica, sua força de sentido, sua própria significação contextual. Com isso queremos refirmar a 
importância que adquire a ordenação dos conceitos contidos nesta emenda modificativa.  
Parecer:   
   O douto Constituinte PAULO BISOL, que exerceu as funções de Relator da Comissão Temática I - 
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DA SOBERANIA, DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER -, com outros 51 
Constituintes, oferece a emenda em referência, que dá nova redação ao Título I, que abrange os 
artigos 1o. ao 5o. do Substitutivo.  
A preocupação fundamental do ilustre Senador é deixar consignado na Carta Constitucional que "o 
Estado não é um fim em si mesmo, e sua existência só se justifica pela vontade do povo que o 
concebeu". Dessa preocupação, oferecem o ilustre Constituinte e seus seguidores "uma concepção 
moderna e estrutural de conceitos fundamentais como o da Nacionalidade, da Soberania, da 
Cidadania e do Estado, que encaminhe do ponto de vista constitucional, a superação do velho 
autoritarismo decorrente da instrumentalização do Estado por segmentos minoritários da sociedade 
brasileira". A r. emenda adota "uma estrutura lógico-conceitual que apresenta o indivíduo como  
pressuposto ontológico do povo, que o é da sociedade, que o é do Estado". Concluindo sua 
justificativa, salienta que "uma estrutura conceitual não é um mero somatório de conceitos, mas  
sim um arranjo onde cada conceito tem um lugar lógico definido, fora do qual ele perde sua 
competência semântica, sua força de sentido, sua própria significação contextual".  
Também é nossa a preocupação do douto autor dessa emenda e dos ilustres Constituintes que lhe 
emprestaram o seu apoiamento. Tanto que, logo no art. 1o. do Substitutivo, definimos a constituição 
da República Federativa do Brasil como um País que visa a construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade das pessoas e o 
pluralismo político. Entendemos que na expressão "soberania" está implícito que se trata da 
soberania do povo, não do Estado. Em que pese a diferença de redação, estamos convictos de que a 
nossa atende melhor à linguagem técnica-legislativa, sem nenhum prejuízo ao conceito da soberania 
popular. Atendido, a nosso ver, o objetivo do art. 1o. da emenda, pela fusão dos arts. 1o. e 2o. do 
Substitutivo, somos pela aprovação parcial do dispositivo em foco, da emenda.  
O parágrafo único do art. 1o. é suprimido na emenda em causa, em razão do que dispõem o art. 2o. e 
seu parágrafo.  
Preferimos manter o parágrafo atacado, e voltar à redação tradicional de que "todo poder emana do 
povo e "em seu nome" será exercido". Consequentemente, pareceu-nos desnecessária a longa 
explicitação da soberania do povo contida no art. 2o. e seu parágrafo, da emenda. Assim, a 
supressão é rejeitada.  
Entendemos que o art. 2o., combinado com o 3o. do Substitutivo, atende plenamente aos objetivos 
dos arts. 3o. e 4o. da emenda. É nossa intenção compactar aqueles dois artigos do Substitutivo, em 
favor de um único, possivelmente o art. 1o. do novo Projeto.  
Salvo diferenças no exprimir, não vemos dissídio entre a redação do art. 5o. da emenda e a do art. 
4o. do Substitutivo, que tencionamos manter. No mérito, as redações nos parecem coincidentes, 
razão pela qual somos de parecer que o art. 5o. da emenda está parcialmente aprovada.  
O art. 6o. da emenda discrepa realmente do nosso art. 5o.,que, não obstante, preferimos manter, 
rejeitando, pois, a redação proposta. 
   
   EMENDA:34274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDAS ADITIVAS (CORRELATAS)  
Incluir "sanitárias" após "... sociais,  
sanitárias e ..." nos incisos II do artigo 4o. e  
VII do artigo 225. 
Justificativa: 
As desigualdades sanitárias da população brasileira são de alta especificidade, exigindo que se 
realize esforço nacional para superá-las, promovendo assim também justiça social.  
Parecer:   
   O Princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, constante do texto do Substitutivo, é 
suficientemente amplo e incorpora, necessariamente, entre outros aspectos, o relativo às 
desigualdades sanitárias. Assim sendo, torna-se desnecessária a explicitação pretendida pela 
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Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34613 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 4o.  
Suprima-se o art. 4o. 
Justificativa 
A eliminação do art. 4º se impõe. Quanto à afirmação constante do item I, porque óbvio o objetivo do 
Estado, entre outros que o são fundamentais, o de garantir o desenvolvimento e a independência 
nacionais; as afirmações que se contêm aos itens II e III constituem, à sua vez, a primeira questão 
conjuntural e por isso que impertinente como objetivo premente do Estado, a segunda, afirmação que 
não se compatibiliza com a índole e comportamento  do, povo brasileiro como um todo, senão da 
minoria, pelo que não caberia falar no propósito de superação dos preconceitos de que trata. 
Por último, o elenco do art. 4º parece taxativo e excludente de outros objetivos que seriam tanto ou 
mais razão das preocupações primeiras do Estado brasileiro. 
Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34969 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao art. 4o.  
I - Onde se diz: "são tarefas fundamentais do  
Estado", diga-se: "são objetivos fundamentais do Estado."  
II - Acrescente-se o item I, renumerando-se  
os demais, com a seguinte redação:  
"I - construir uma sociedade livre, justa e solidária";  
III - Dê-se ao item II a seguinte redação:  
"II - erradicar a pobreza e reduzir  
desigualdades sociais e regionais. 
Justificativa 
Objetivos são fins, metas a serem almejados de forma permanente pela sociedade; tarefas são 
trabalhos a serem executadas em prazo certo. 
O poder concebido no item II deve ser exercido de maneira total, e não apenas “ por etapas 
planejadas”. Não pode haver tal tipo de limitação ao poder, ou Estado. 
O que se pretende com o art. 1º foca transposto para o art. 4º, com item suprimindo-se a evidente 
ambiguidade do dispositivo. 
O art. 2° passa a ser art. 1º, com a definição clara do que é “Brasil”, sem qualquer mudança de 
mérito. 
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Parecer:   
   Dentre todas as emendas modificativas ao art. 4o. uma nos pareceu plenamente justificada e 
absolutamente necessária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte Manoel Moreira, 
que postula, no inciso I, a troca de posição dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a 
argumentação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluindo-se a emenda em pauta, 
sugerem alterações as mais variadas, sem, porém, atingirem o limiar de intensidade necessário para  
mover-nos a vontade a modificar o texto. Aceitamos, entretanto, a supressão, implícita, da expressão 
"por etapas planejadas". Portanto: pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:35013 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos 1o., 2o.  
e 3o., suprimindo-se o artigo 4o. e renumerando-se  
os subsequentes:  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa constituída, sob regime democrático  
representativo, pela união indissolúvel dos Estados.  
Parágrafo Único - Todo o poder emana do povo.  
Os poderes do Estado são exercidos por  
representantes eleitos ou por magistrados nomeados  
na forma desta Constituição e da lei.  
Art. 2o. - São poderes do Estado o  
legislativo, o Executivo e o Judiciário,  
independentes e harmônicos entre si.  
Art. 3o. - São tarefas fundamentais do Estado:  
I - garantir a independência e o  
desenvolvimento nacionais;  
II - empreender a erradicação da pobreza e a  
redução das desigualdades sociais e regionais;  
III - assegurar igualdade efetiva de direitos  
aos que sofrem discriminação ou marginalização de  
qualquer espécie. 
Justificativa: 
A redação sugerida mantém, no art. 1° uma linha de continuidade com as Constituições de 1891, 
1934 e 1946 (linha da qual não se afastaram, aliás, a Constituição de 1967 e a Emenda outorgada de 
1969), mas pondo ênfase no caráter democrático do regime e especificando, no parágrafo único, seu 
princípio representativo fundamental.  
O art. 2° acrescenta, em relação ao art. 3° do substitutivo, a especificação do princípio da harmonia e 
independência dos poderes.  
O art. 3° altera o art. 4° na redação dos itens, I e II e formula em termos talvez mais afirmativos a 
ideia de que as vítimas de discriminação (e as de marginalização social, acrescenta-se)  fazem jus ao 
apoio especial do Estado. 
Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   
   EMENDA:00363 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se, aos incisos II e III, do Art. 3o., do  
Projeto de Constituição (A), esta redação:  
"II - eliminar as desigualdades sociais e regionais;  
III - condenar os preconceitos de raça, sexo,  
cor, idade e de outras formas de discriminação. 
Justificativa 
Com um corolário do Art. 1º, do Título I, o Art. 3º enumera os objetivos fundamentais de um Estado 
voltado a construção de uma sociedade livre, justa e solidaria, fundada na dignidade das pessoas. 
O texto será mais adequado se tais fins se, ao invés de “erradicar a pobreza e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais, ficar “eliminar as desigualdades sociais e regionais”, como sugere 
a emenda. A pobreza é fruto da desigualdade social que, inexistindo, resultará na erradicação 
daquela. 
A expressão “reduzir” enseja a ideia de um Estado complacente que se satisfaz apenas em atenuar a 
patologia social sem curá-la em definitivo. É evidente que, entre a intenção e o fim colimado existe 
grande distância e os objetivos poderão não ser alcançados. Mas a Constituição não pode deixar de 
manifestar a intenção do Estado como interpretação de um anseio coletivo. 
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar a redação dos incisos II e III do Art. 3o. do Projeto de Constituição.  
O inciso II passaria a visar à "eliminação das desigualdades sociais e regionais".  
Segundo o Autor da Emenda, a eliminação das desigualdades sociais e regionais traz implicitamente 
a eliminação da pobreza que é fruto daquelas desigualdades.  
Segundo ele, a expressão "reduzir" usada no Projeto, enseja a ideia de um Estado complacente que 
se satisfaz apenas em atenuar a patologia social sem curá-la definitivamente.  
Não julgamos mais adequada a redação proposta, em face de o texto original melhor contemplar as 
finalidades do Estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00826 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 3º do Projeto de Constituição o  
seguinte parágrafo:  
Art. 3o. .............................. 
Parágrafo Único - A alimentação, a saúde, o  
trabalho e sua remuneração, a moradia, o  
saneamento básico, a seguridade social, o  
transporte coletivo e a educação, consubstanciam o  
mínimo necessário ao pleno exercício do direito à  
existência digna, e garanti-los é o primeiro dever  
do Estado. 
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Justificativa 
Mais que um direito do cidadão é um dever essencial do Estado oferecer condições de alimentação, 
saúde, trabalho, moradia, saneamento básico, seguridade social, transporte coletivo e educação 
dignas a todo brasileiro. Por isso é fundamental que este parágrafo componha o artigo referente aos 
objetivos fundamentais do Estado, pois este dever precisa permanecer aos objetivos fundamentais do 
Estado. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda acrescentar ao art. 3o. do Projeto de Constituição, parágrafo estabelecendo 
que a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a 
seguridade social, o transporte coletivo e a educação consubstanciam o mínimo necessário ao pleno 
exercício do direito à existência digna, e garanti-lo é o primeiro dever do Estado.  
Não podemos concordar com o autor da emenda já que, em primeiro lugar, o Projeto de Constituição 
já dispõe sobre a matéria de modo bem mais abrangente. Em segundo lugar, porque descabem em 
textos constitucionais regras que expressem objetivos que melhor se situam em planos de governo, 
por exigirem estudos aprofundados e execução que se prolonga no tempo. Em terceiro lugar, a 
inclusão de tal regra num texto constitucional tenderia a impedir, ou pelo menos dificultar, a execução 
de planos sociais que visem à melhoria econômica e financeira da população, vez que o Governo 
seria constantemente compelido a desviar recursos para o atendimento de outras exigências, nem 
sempre fundadas em plano de ação pré-estabelecido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01225 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva, pela qual se acrescenta ao  
inciso III do artigo 2o. a expressão "orientação  
sexual". Com isto os termos do inciso III do  
artigo 3o. ficam sendo:  
"III - promover a superação dos preconceitos  
de raça, sexo, orientação sexual, cor, idade e  
outras formas de discriminação." 
Justificativa 
Trata-se de especificar e incluir entre os preconceitos e discriminações que a nova Constituição se 
propõe a coibir aquele relacionamento com a orientação sexual do indivíduo. Embora a expressão 
“orientação sexual” seja genérica, abarcando a escolha pelo celibato, pela abstinência etc., a principal 
questão social envolvida é a que diz respeito aos direitos dos homossexuais. 
Esta é a questão da maior atualidade e incidência nos últimos tempos, vem se registrando uma 
escalada de violência vitimando homossexuais, tendo como casos de maior repercussão a sucessão 
de assassinatos bárbaros praticados contra indivíduos desta minoria social, em um contexto global de 
exacerbação das discriminações e preconceitos em relação aos mesmos, ligada ao fenômeno AIDS. 
A postura das sociedades em relação ao homossexualismo constitui nos tempos modernos um 
parâmetro fundamental para avaliar a situação dos Direitos Humanos e das garantias individuais 
nestas mesmas sociedades. Não por acaso o nazi-fascismo incluiu entre as suas práticas a 
perseguição aos homossexuais. Também não por acaso a degenerescência da democracia socialista 
na URSS veio acompanhada de um ressurgimento do preconceito e da discriminação anti-
homosexual, no período em que Stálin esteve no poder. 
A definição de Marx a respeito da sociedade do futuro como sendo uma “associação de indivíduos 
livres” coloca a centralidade do indivíduo e a liberdade individual como elementos essenciais de um 
projeto novo para a humanidade. Neste sentido, a questão dos diretos individuais assume papel 
fundamental na luta por uma sociedade alternativa. E a liberdade de orientação sexual se inclui entre 
estes direitos, situando-se na esfera das opções de foro íntimo e de caráter privado do indivíduo. 
Refletindo os avanços e conquistas da civilização, o homossexualismo em nosso país não é 
considerado crime, mas está cercado socialmente de uma enorme carga de preconceitos, os quais, 
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por sua vez, engendram discriminações de vários tipos, surgindo mesmo um contexto no qual 
perseguições e violências contra homossexuais encontram tolerância ou apoio em largas camadas da 
sociedade. Trata-se, assim, de combater esse potencial de desumanização e de barbárie presente 
em nossa realidade social, incluindo na nova Carta a coibição explicita às discriminações motivadas 
pela opção de orientação sexual do indivíduo. 
Parecer:   
   Emenda ao item III do art. 3o., pela inclusão da expressão "orientação sexual" como preconceito a 
ser superado.  
O assunto foi objeto de intensos e acalorados debates tanto no âmbito da subcomissão respectiva 
como no da temática. E acabou por ser afastado do texto do Projeto, até porque  
sempre veio mascarado na sua forma institucional. E mormente porque a superação de preconceito 
de sexo também objeto desse item configura gênero, devendo a legislação específica refletir o 
ordenamento jurídico cabível na espécie.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01477 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Artigo 3o. do Projeto de  
Constituição (A), inciso de número IV, com a  
seguinte redação:  
Artigo 3o.:  
São objetivos fundamentais do Estado:  
I - .................................  
II - ................................  
III - ................................  
IV - Criar condições para a participação de  
todos os cidadãos brasileiros na produção da  
riqueza e na geração da prosperidade geral. 
Justificativa 
Entre os objetivos fundamentais do Estado, acredito deve estar, o de procurar propiciar a todos os 
brasileiros, participação nos processos de produção da riqueza, em todos os setores em que a 
atividade humana se desenvolva. Não existe prosperidade espontânea. A riqueza, o desenvolvimento 
tem que ser produzidos, com trabalho e esforço de cada um, competindo ao Estado criar condições 
para que tal aconteça. 
Parecer:   
   Emenda que acrescenta item ao art. 3o., introduzindo como objetivo fundamental do Estado a 
criação de condições para a participação de todos na produção da riqueza e na geração da 
prosperidade em geral.  
O assunto, dos mais relevantes, já está contido nos itens I e II desse mesmo artigo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02037 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPURAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO I 
Dê-se ao Título I do Projeto de Constituição de Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
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TÍTULO I 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
[...] 
Art. 3º São objetivos fundamentais do Estado: 
I – garantir a independência e o desenvolvimento nacionais. 
II – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades entre as pessoas e regiões.  
III – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, taça, sexo, cor, idade e de outras formas 
de discriminação. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Irapuran Costa Júnior 
2. Matheus Iensen 
3. Antonio Ueno 
4. Dionísio Dal Prá 
5. Jacy Scanagnatta 
6. Basílio Villani 
7. Osvaldo Trevisan 
8. Renato Johnsson 
9. Erwin Bonkoski 
10. Jovani Masino 
11. Paulo Pimentel 
12. José Carlos Martinez 
13. Miraldo Gomes  
14. Antonio Carlos Franco 
15. Albano Franco  
16. Francisco Coelho 
17. Cesar Cals Neto  
18. Odacir Soares 
19. Mauro Miranda 
20. José Carlos Coutinho  
21. Sarney Filho 
22. Wagner Lago 
23. Fernando Gomes  
24. João Lobo 
25. Victor Fontana 
26. Orlando Pacheco 
27. Orlando Bezerra 
28. Ruberval Pilotto 
29. Alexandre Puzyna 
30. Artenir Werner  
31. Jorge Bornhausen  
32. Jose Agripino  
33. Divaldo Suruagy 
34. Messias Soares 
35. Simão Sessim 
36. Osmar Leitão  
37. Mauro Borges  
38. João Machado Rollemberg  
39. Erico Pegoraro 
40. Ewaldo Gonçalves  
41. Raimundo Lira (em 

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

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

Vasconcellos  
59. Christovam Chiaradia 
60. Mário Bouchardet 
61. Melo Freire  
62. Leopoldo Bessone 
63. Aloisio Vasconcelos  
64. Messias Gois 
65. Tito Costa 
66. Caio Pompeu  
67. Felipe Cheidde  
68. Virgílio Galassi 
69. Manoel Moreira  
70. Eliel Rodrigues  
71. Rubem Branquinho  
72. Max Rosenmann 
73. Daso Coimbra  
74. João Rezek 
75. Roberto Jefferson 
76. João Menezes  
77. Vingt Rosado  
78. Cardoso Alves  
79. Paulo Roberto  
80. Lourival Baptista 
81. Bonifácio de Andrada 
82. Cleonâncio Fonseca  
83. Agripino de Oliveira Lima 
84. Marcondes Gadelha  
85. Maluly Neto 
86. Mello Reis  
87. Arnold Fioravante  
88. Jorge Arbage 
89. Chagas Duarte  
90. Álvaro Pacheco  
91. Felipe Mendes  
92. Alysson Paulinelli 
93. Aloysio Chaves  
94. Sotero Cunha  
95. Gastone Righi  
96. Dirce Tutu Quadros  
97. José Elias Murad 
98. Mozarildo Cavalcanti  

99. Flávio Rocha  
100. Gustavo de Faria  
101. Flávio Palmier da Veiga  
102. Gil César  
103. João da Matta 
104. Dionísio Hage  
105. Leopoldo Pares  
106. Rosa Prata  
107. Mário de Oliveira  
108. Sílvio Abreu  
109. Luiz Leal 
110. Genésio Bernardino  
111. Alfredo Campos  
112. Theodoro Mendes  
113. Amílcar Moreira  
114. Oswaldo Almeida 
115. Ronaldo Carvalho  
116. José Freire  
117. Sadie Hauache  
118. Aluizio Campos  
119. Eunice Michiles  
120. Siqueira Campos  
121. Samir Achôa  
122. Maurício Nasser 
123. Francisco Dornelles 
124. Mauro Sampaio  
125. Stélio Dias 
126. Airton Cordeiro  
127. José Camargo  
128. Mattos Leão 
129. José Tinoco  
130. João Castelo 
131. Guilherme Palmeiras  
132. Carlos Chiarelli 
133. Djenal Gonçalves  
134. Expedito Machado  
135. Manuel Viana  
136. Luiz Marques  
137. Furtado Leite  
138. José Egreja  
139. Ricardo Izar  
140. Afif Domingos  
141. Jayme Paliarin 
142. Delfim Netto 
143. Farabulini Júnior  
144. Fausto Rocha  
145. Ézio Ferreira  
146. José Dutra  
147. Carrel Benevides  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 138  

 

148. Joaquim Sucena 
(apoiamento)  

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

Thame  
167. Jairo Carneiro  
168. Paulo Marques 
169. Rita Furtado  
170. Jairo Azi 
171. Fábio Raunheitti 
172. Feres Nader 
173. Eduardo Moreira  
174. Manoel Ribeiro  
175. Naphtali Alves de Souza 
176. José Melo  
177. Jesus Tajra 
178. Enoc Vieira  
179. Joaquim Haickel 
180. Edison Lobão  
181. Victor Trovão  
182. Onofre Corrêa  
183. Albérico Filho  
184. Vieira da Silva  
185. Costa Ferreira  
186. Eliézer Moreira  
187. José Teixeira  
188. Nyder Barbosa  
189. Pedro Ceolin  
190. José Lins  
191. Homero Santos  
192. Osmundo Rebouças 

193. José Elias  
194. Rodrigues Palma  
195. Levy Dias  
196. Rubem Figueiró 
197. Rachid Saldanha Derzi 
198. Ivo Cersósimo  
199. Telmo Kirst 
200. Darcy Pozza  
201. Arnaldo Prieto  
202. Osvaldo Bender  
203. Adyson Motta  
204. Hilário Braun  
205. Paulo Mincarone  
206. Adroaldo Streck 
207. Victor Faccioni  
208. Luiz Roberto Ponte  
209. João de Deus Antunes  
210. Júlio Campos  
211. Ubiratan Spinelli 
212. Jonas Pinheiro  
213. Lourenberg Nunes Rocha  
214. Cunha Bueno  
215. Roberto Campos  
216. Sérgio Werneck 
217. Raimundo Rezende  
218. José Geraldo  
219. Álvaro Antônio  
220. Luiz Soyer  
221. Délio Braz  
222. Jalles Fontoura  
223. Paulo Roberto Cunha  
224. Pedro Canedo  
225. Lúcia Vânia  
226. Nion Albernaz  
227. Fernando Cunha  
228. Antonio de Jesus  
229. Maria Lúcia  
230. Carlos Alberto  
231. Gidel Dantas  
232. Adalto Pereira  
233. Aécio de Borba  
234. Bezerra de Mello 
235. Roberto Torres  
236. Arnaldo Faria de Sá  
237. Solon Borges dos Reis  
238. Arolde de Oliveira  
239. Rubem Medina  

240. Inocêncio Oliveira  
241. Osvaldo Coelho  
242. Salatiel Carvalho  
243. Cláudio Ávila  
244. Marco Maciel  
245. Gilson Machado  
246. Ricardo Fiuza 
247. Marluce Pinto 
248. Ottomar Pinto  
249. Olavo Pires  
250. Carlos Sant’Anna 
251. Nabor Júnior  
252. Geraldo Fleming  
253. Osvaldo Sobrinho  
254. Edivaldo Mota  
255. Paulo Zarzur  
256. Nilson Gibson  
257. Marcos Lima  
258. Milton Barbosa  
259. Ubiratan Aguiar  
260. Denisar Arneiro  
261. Jorge Leite  
262. Roberto Leite  
263. Dalton Canabrava  
264. Carlos De Carli 
265. Asdrúbal Bentes  
266. Jarbas Passarinho  
267. Gerson Peres  
268. Carlos Vinagre  
269. Fernando Velasco  
270. Arnaldo Moraes  
271. Fausto Fernandes  
272. Domingos Juvenil 
273. Francisco Sales  
274. Assis Canuto  
275. José Viana 
276. Leal Varela  
277. Ismael Wanderley  
278. Antonio Câmara  
279. Henrique Eduardo Alves  
280. Oscar Corrêa  
281. Maurício Campos  
282. Vinícius Cansanção  
283. Chico Humberto  
284. Aloysio Teixeira  
285. Chagas Neto 

 

Justificativa:   
   Esta emenda visa principalmente, adequar o texto do Título I do Projeto de Constituição ao objetivo de 
aperfeiçoamento da democracia representativa, eficiente e operacional, que a sociedade brasileira almeja. 
Regime político este que, além do mais, não se coaduna com os postulados da democracia direta, inaplicáveis à 
realidade contemporânea. 

Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que 
votarei pela aprovação, com ressalva dos eventuais destaques pedidos. 
Pela aprovação parcial. 
PELA APROVAÇÃO: Art. 1º, Parágrafo único; Art. 2º e Art. 4º.  
PELA REJEIÇÃO: Art. 3º e seus incisos e Art. 5º. 

 

___________________________________________________________________ 
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FASE U 

    
   EMENDA:00237 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 3o., Inciso III do Projeto de Constituição "B"  
Onde se lê "entre as pessoas e as regiões",  
leia-se "sociais e regionais". 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe seja substituída a expressão "reduzir as desigualdades entre as pessoas e as regiões", 
constante do Inciso III do art. 3o., que arrola os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 
por "reduzir as desigualdades sociais e regionais".  
Parece-me que a fórmula proposta, por sua concisão, aperfeiçoa a linguagem do Projeto. De outra parte, dá 
ao texto precisão, na medida em que deixa evidente que as desigualdades que constituirão objetivo 
permanente do Estado são as sociais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01188 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS NETO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 3o. I, a expressão:  
"independência". 
Justificativa 
A independência nacional é dogma relativo ao conceito de Estado, embutido, portanto, no funcionamento 
“soberania”, mencionado no artigo 1º e repetido no art. 4º.  
Não há razão para nova repetição. 
Parecer:   
   Trata-se de proposta de supressão da palavra "independência", constante do Inciso I do art. 3o. do 
Projeto.  
O autor diz bem, quando afirma que a independência nacional, além de ser dogma inerente ao conceito de 
Estado, embutido no fundamento "soberania", a que se refere o art. 1o., Inciso I, já é mencionada no art. 
4o., Inciso I, que trata dos princípios que fundamentarão as relações internacionais do Brasil.  
Sou pela aprovação. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   
    EMENDA:00273 EM ANÁLISE 

Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 140  

 

Texto:   
   "Art. 2o.  
I - garantia do desenvolvimento nacional;  
II - construção de uma sociedade livre, justa  
e solidária;  
III - erradicação da pobreza e da  
marginalização; redução das desigualdades sociais  
e regionais;  
IV - promoção do bem de todos, sem  
preconceitos de origem, sexo, cor, idade e  
quaisquer outras formas de discriminação". 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
 
   
   EMENDA:00526 EM ANÁLISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se o termo "desenvolvimento" por  
"crescimento econômico", ficando o item II assim redigido:  
II - garantir o crescimento econômico nacional. 
Justificativa 
O termo “desenvolvimento”, na literatura econômica, significa crescimento econômico com distribuição de 
renda, ou, de forma mais completa, com a erradicação da pobreza e da marginalidade e redução das 
desigualdades sociais e regionais. Isto é, o termo “desenvolvimento” já contém o objetivo mencionado no 
item III.  
Deste modo, mantido o item III, o termo “desenvolvimento” é redundante. Para concisão de linguagem e 
evitar a repetição desnecessária de objetivos, é aconselhável reduzir o termo “desenvolvimento” para apenas 
“crescimento econômico”. 
   
   EMENDA:00595 EM ANÁLISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   - erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir  
as desigualdades sociais e regionais; 
Justificativa 
O texto que apresentamos aprimora o vencido, dentro da boa técnica legislativa. 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 3º 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.  

 


