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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. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 

nos quais se incluem:  

      I - as formas de expressão;  

      II - os modos de criar, fazer e viver;  

      III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

      IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais;  

      V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

      § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.  

      § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.  

      § 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais.  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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      § 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  

      § 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos. 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00938 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE INCLUSÃO NO TEXTO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS SOBRE  
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL; PROPRIEDADE DOS BENS, QUE  
PODE SER COMUM OU PRIVADA; VIOLAÇÃO DO DEVER DE PROTEGER E MELHORAR  
ESSES PATRIMÔNIOS, QUE IMPLICA NA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO, E NA  
APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PENAIS; EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA SOBRE ESSES  
PATRIMÔNIOS, NOS DIVERSOS GRAUS DE ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:01926 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E  
CULTURAL DO PAÍS; QUE SEJAM INCLUÍDAS NA CATEGORIA DAS LETRAS E DAS  
ARTES, ALÉM DAS OBRAS ERUDITAS, AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO POVO. 
   
   SUGESTÃO:01948 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM O DIREITO DE DESFRUTAR DO PATRIMÔNIO NATURAL  
E CULTURAL DA NAÇÃO, BEM COMO O DEVER DE DEFENDÊ-LO CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03196 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ISENTOS DE TRIBUTOS OS BENS DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL. 
   
   SUGESTÃO:06034 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE SEJA CONSIDERADO PATRIMÔNIO ESTRATÉGICO DO ESTADO  
ACERVO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E CULTURAL DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:06514 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BENS DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL GOZEM DE  
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07283 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO SEJA SUBORDINADA A  
PRINCÍPIOS DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E DE  
RESPEITO AO PATRIMÔNIO NACIONAL, CULTURAL, ÉTNICO E HISTÓRICO DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:08194 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE O DIREITO DE AÇÃO DO CIDADÃO E DAS  
ENTIDADES, OS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E A PRESERVAÇÃO DO  
PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL. 
   
   SUGESTÃO:08257 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BENS DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL GOZEM DE  
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E QUE LEI ESTABELEÇA OS MECANISMOS DE  
COMPENSAÇÃO URBANÍSTICO-FISCAL. 

2 – Audiências públicas 

Consulte nas 19ª, 20ª e 24ª reuniões, da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes – VIIIa, as 
notas taquigráficas das Audiências Públicas, realizadas em 5/5/1987, 6/5/1987 e 12/5/1987. 
Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 
 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – VIIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 22.  O Poder Público promoverá e incentivará a preservação de sítios, 

edificações, objetos, documentos e outros bens de valor cultural - arqueológico, 

histórico, científico, artístico, ecológico e paisagístico - através do seu inventário 

sistemático, vigilância, tombamento, aquisição e outras ações de acautelamento e 

proteção.  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
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§ 1º - Os bens próprios, sob administração ou tombados pelo Poder Público 

receberão anualmente recursos financeiros, através de lei orçamentária, destinados 

à sua conservação, manutenção e permanência de seu valor e interesse cultural.  

§ 2º - Toda pessoa física ou jurídica tem o direito e o dever de defender o 

patrimônio cultural do País, denunciando, conforme a lei, as ameaças e crimes 

contra ele praticados. 

 

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. 22.  O Poder Público promoverá e incentivará a 

preservação de sítios, edificações, objetos, documentos e outros bens 

de valor cultural - arqueológico, histórico, científico, artístico, 

ecológico e paisagístico - através de seu inventário sistemático, 

vigilância, tombamento, aquisição e outras ações de acautelamento e 

proteção. 

§ 1º - A demolição ou transformação de espaços culturais, 

por parte do Estado ou de particulares, só poderá ser realizada com a 

construção ou destinação de outra instalação de nível igual ou 

superior ao existente anteriormente, para o mesmo fim. 

§ 2º - Os bens próprios, sob administração ou tombados pelo 

Poder Público, receberão, anualmente, recursos financeiros, através 

de lei orçamentária, destinados à sua conservação, manutenção e 

permanência de seu valor e interesse cultural. 

§ 3º - Toda pessoa física ou jurídica tem o direito e o dever de defender o 

patrimônio cultural do País, denunciando, conforme a lei, as ameaças e crimes 

contra ele praticados. 

 

Consulte na 34ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes a 

votação da redação final do Substitutivo do Relator. Publicação: DANC, 23/7/1987, 

suplemento, a partir da p. 182, disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA FAMÍLIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA 

COMUNICAÇÃO - VIII 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 18. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às 

identidades, à ação e à memória dos diferentes grupos e classes formadoras da 

sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, os modos de fazer e de 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 6  

 

viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, 

edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, ecológico e científico.  

Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, o 

patrimônio e as manifestações da cultura popular, das culturas indígenas, das de 

origem africana e dos vários grupos imigrantes que participam do processo 

civilizatório brasileiro. 

Art. 19. O Poder Público, respaldado por conselhos representativos da sociedade 

civil, promoverá e apoiará o desenvolvimento e a proteção do patrimônio cultural 

brasileiro, através de inventário sistemático, registro, vigilância, tombamento, 

desapropriação, aquisição e de outras formas de acautelamento e preservação, 

assim como de sua valorização e difusão.  

Parágrafo único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

destinarão anualmente recursos orçamentários para a proteção e difusão do 

patrimônio cultural, assegurando prioritariamente:  

I - conservação e restauração dos bens tombados de sua propriedade ou sob sua 

responsabilidade;  

II - criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, 

museus, espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos, videográficos e 

musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua significado. 

Art. 20. Os danos e ameaças contra o patrimônio cultural e turístico serão 

penalizados na forma da lei.  

§ 1º - O direito de propriedade sobre bem do patrimônio cultural será exercido em 

consonância com a sua função social.  

§ 2º - Cabe a toda pessoa física ou jurídica a defesa do patrimônio cultural e 

turístico do País.  

§ 3º - Cabe ação popular nos casos de omissão do Estado em relação à proteção 

do patrimônio cultural. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Nota: os dois substitutivos apresentados pelo Relator foram rejeitados pelos 

demais membros da Comissão. Consulte o volume 206, disponível em:  

Anteprojeto da Comissão - 

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

206.pdf 

 

Consulte na 5ª reunião extraordinária da Comissão da Família, da Educação, 

Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação a votação do 

Substitutivo do Relator. Publicação: DANC, 4/8/1987, suplemento, a partir da p. 

172, disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 393. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às 

identidades, à ação e à memória dos diferentes grupos e classes formadoras da 

sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, os modos de fazer e de 

viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, 

edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, ecológico e científico. 

Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, o 

patrimônio e as manifestações da cultura popular, das culturas indígenas, das de 

origem africana e dos vários grupos imigrantes que participam do processo 

civilizatório brasileiro. 

Art. 394. Compete ao Poder Público, respaldado por conselhos representativos da 

sociedade civil, promover e apoiar o desenvolvimento e a proteção do patrimônio 

cultural brasileiro, através de inventário sistemático, registro, vigilância, 

tombamento, desapropriação, aquisição e de outras formas de acautelamento e 

preservação, assim como de sua valorização e difusão.  

Parágrafo único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

destinarão anualmente recursos orçamentários para a proteção e difusão do 

patrimônio cultural, assegurando prioritariamente:  

I - conservação e restauração dos bens tombados, de sua propriedade ou sob sua 

responsabilidade;  

II - criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, 

museus, espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos, videográficos e 

musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua significado. 

Art. 395. Os danos e ameaças contra o patrimônio cultural e turístico serão 

punidos na forma da lei.  

§ 1º - O direito de propriedade sobre bem do patrimônio cultural será exercido em 

consonância com a sua função social.  

§ 2º - Cabe a toda pessoa física ou jurídica a defesa do patrimônio cultural e 

turístico do País.  

§ 3º - Cabe ação popular nos casos de omissão do Estado em relação à proteção 

do patrimônio cultural. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 388. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às 

identidades, à ação e à memória dos diferentes grupos e classes formadoras da 

sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, os modos de fazer e de 

viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico.  

Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, o 

patrimônio e as manifestações da cultura popular, das culturas indígenas, das de 

origem africana e dos vários grupos imigrantes que participam do processo 

civilizatório brasileiro. 
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Art. 389. Compete ao Poder Público, respaldado por conselhos representativos da 

sociedade civil, promover e apoiar o desenvolvimento e a proteção do patrimônio 

cultural brasileiro, através de inventário sistemático, registro, vigilância, 

tombamento, desapropriação, aquisição e de outras formas de acautelamento e 

preservação, assim como de sua valorização e difusão.  

Parágrafo único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

destinarão anualmente recursos orçamentários para a proteção e difusão do 

patrimônio cultural, assegurando prioritariamente:  

I - conservação e restauração dos bens tombados, de sua propriedade ou sob sua 

responsabilidade;  

II - criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, 

museus, espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos, videográficos e 

musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua significado. 

Art. 390. Os danos e ameaças contra o patrimônio cultural e turístico serão 

punidos na forma da lei.  

§ 1º - O direito de propriedade sobre bem do patrimônio cultural será exercido em 

consonância com a sua função social.  

§ 2º - Cabe a toda pessoa física ou jurídica a defesa do patrimônio cultural e 

turístico do País.  

§ 3º - Cabe ação popular nos casos de omissão do Estado em relação à proteção 

do patrimônio cultural. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 34.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 285. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às 

identidades, à ação e à memória dos diferentes grupos e classes formadoras da 

sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, os modos de fazer e de 

viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 244. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às 

identidades, à ação e à memória dos diferentes grupos e classes formadores da 

sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, os modos de fazer e de 

viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

§ 1º - O Poder Público, com a efetiva colaboração da comunidade, promoverá e 

apoiará o desenvolvimento e a proteção do patrimônio cultural brasileiro, através 

de inventário sistemático, registro, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e preservação, assim como de sua valorização e 

difusão.  

§ 2º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento dos bens e 

valores culturais brasileiros.  
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§ 3º - Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, é vedada a destinação de 

recursos públicos a entidades culturais privadas de fins lucrativos.  

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 251. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos e classes formadores da 

sociedade brasileira, incluídas as formas de expressão, os modos de fazer e de 

viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

§ 1º O Poder Público, com a efetiva colaboração da comunidade, promoverá e 

apoiará o desenvolvimento e a proteção do patrimônio cultural brasileiro, através de 

inventário sistemático, registro, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e preservação, assim como de sua valorização e 

difusão.  

§ 2º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento dos bens e 

valores culturais brasileiros.  

§ 3º Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, é vedada a destinação de 

recursos públicos a entidades culturais privadas de fins lucrativos. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 9. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 247. 

  

Discussão e votação. 

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

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/05/1988, a partir da p. 

10627. 

 

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

2º) 

Art. 219. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, incluídas  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

                                                      
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/246anc20mai1988.pdf
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§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, através de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação.  

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.  

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais.  

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  

§ 5º Ficam tombados os sítios detentores de reminiscências históricas, bem como 

todos os documentos dos antigos quilombos. 

 

Nota: foi feita, pelo relator, a inclusão do parágrafo 5º no art. 219 acima, para 

compatibilização com as Disposições Transitórias. Relatório Geral, volume 299, p. 

XIII. 

Art. 219: O § 5º proveio do Ato das Disposições Transitórias. 

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

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 215. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, incluídas:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, através de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação.  

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.  

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais.  

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  

§ 5º Ficam tombados os sítios detentores de reminiscências históricas, bem como 

todos os documentos dos antigos quilombos. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá 

o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação.  

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.  

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais.  

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para “nos 

quais se incluem” (caput) e “por meio” (parágrafo 1º). 

Consulte o quadro comparativo das propostas de redação, p. 165. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00040 REJEITADA 

                                                      
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 poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 22 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 22. É dever do Estado preservar a memória histórica nacional, reconstruindo e  
conservando o passado de lutas democráticas do povo brasileiro, destacando o papel do negro e do  
índio na formação da nacionalidade, bem como a preservação de sítios, edificações, objetos,  
documentos e outros bens de valor cultural - arqueológico, histórico, científico, artístico,  
ecológico e paisagístico - através do seu inventário sistemático, vigilância, tombamento,  
aquisição e outros casos de acautelamento e proteção. 
Justificativa 
Propomos a inclusão do dever do Estado em preservar a memória histórica nacional e as lutas 
democráticas e populares de nosso povo, como forma de resgatar esse passado de lutas. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0040-3  
"A memória histórica nacional" e o "passado de lutas democráticas do povo brasileiro", elementos que 
a Emenda pretende inserir no Artigo 22, já estão presentes nos "bens culturais de valor histórico" 
compreendido no dispositivo e são dignos de "acautelamento e proteção". Destacar "o papel  
do negro e do índio na formação da nacionalidade" é tarefa essencial, constante de qualquer ação 
séria de preservação de qualquer bem cultural nacional. A inserção, dispensável, porque os 
elementos já estão contidos no dispositivo, compondo o gênero "bem cultural de valor histórico" e não 
apresentada como espécie, iria provocar desdobramentos e possibilitar citações de outros elementos, 
fatos e etnias, também importantes na formação da Cultura Brasileira.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00092 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emende-se, no Anteprojeto da Educação, Cultura e Esportes, o art. 22, dando-lhe nova  
redação, suprimindo o art. 18 por seu preceito ficar contido nessa nova redação:  
"Art. 22. É dever do Estado e de toda pessoa física ou jurídica apoiar a cultura e proteger o  
meio ambiente e o patrimônio cultural e natural.  
§ 1o. Ficam sob proteção especial do poder público os documentos, sítios, edificações,  
objetos e outros bens de valor cultural, arqueológico, histórico, científico, ecológico e  
paisagístico.  
§ 2o. O poder público incentivará a proteção e a produção dos bens culturais de natureza  
material e imaterial, assim como, a preservação da identidade histórica da coletividade." 
Justificativa: 
A cultura é processo global que define os traços básicos de um povo e confere-lhe parte essencial de 
suas características históricas. Nesse processo, distingue-se uma dimensão material, incluindo 
objetos, edificações, monumentos, paisagens e sítios, ao lado de um segmento intangível, constituído 
de crenças, mitos, tradições e valores que impregnam os primeiros e lhes definem a feição cultural. 
No entender de Aloysio Magalhães, o trato do bem cultural desdobra-se em duas vertentes: de um 
lado, a que privilegia o bem patrimonial, cuidando da valorização daquilo que já está sedimentado em 
nossa cultura, “buscando conhecer e identificar esse patrimônio, preservá-lo, identifica-lo, revitalizá-
lo, referenciá-lo e devolvê-lo à comunidade a que pertença”. De outro lado, situa-se a vertente “da 
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produção, circulação e consumo da cultura, voltada para a dinâmica da produção artística”, 
preocupando-se em captar o que está ocorrendo nesse setor, para estimular o que for necessário e, 
eventualmente, constatar aquilo que “do material assim obtido, cristalizou-se e incorporou-se à 
dimensão patrimonial”. 
De longa data, as constituições brasileiras têm definido o amparo à cultura como dever do Estado, 
colocando o patrimônio histórico e artístico sob proteção do Poder Público, com destaque para o 
segmento material desse patrimônio e dentro de critérios clássicos de excepcionalidade. 
Na Carta Magna, em elaboração, há que ser acentuado, outrossim, que tanto o Poder Público, como 
as pessoas físicas ou jurídicas são responsáveis pelo patrimônio cultural e natural, entendido este 
como o espaço onde se realiza a obra civilizadora do Homem. De outra parte, deve a Constituição 
assegurar o amparo do Poder Público, em todos os níveis, tanto aos bens culturais consagrados e 
com a chancela da História, como àqueles em fase de germinação e de produção. 
Finalmente, não há como fugir à problemática da identidade histórica da comunidade, o que 
pressupõe tanto o conhecimento e a elaboração da História Brasileira, como a preservação do 
patrimônio histórico, consubstanciado na produção material e espiritual duradoura – “documento de 
identidade da Nação brasileira”, na feliz expressão de Rodrigo de Melo Franco de Andrade. 
As alterações propostas ao ANTEPROJETO consubstanciam-se em: 
a - Deslocar para o caput do art. 22 os princípios gerais de apoio à cultura como dever do Estado e 
de corresponsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas no apoio à cultura e à proteção do patrimônio 
cultural e natural. 
b - Deslocar para o § 1º a enunciação dos bens culturais a serem colocados sob proteção especial do 
poder Público. 
c - Ratificar, no § 2º, proposições relativas a apoio e incentivo constantes do § 1º do art. 22 e do  
art. 19 do Anteprojeto - e em prestar ênfase aos conceitos de bens culturais " de natureza material 
e imaterial", de identidade histórica de coletividade". 
A operacionalização de tais princípios e atendimento de tais conceitos, através de ações 
governamentais, deverão ser objeto de lei ordinária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0092-6  
Todos os temas aqui oferecidos estão presentes no Anteprojeto, tratados com o espírito e a direção 
que quer o Autor da presente Emenda, inclusive a defesa da cultura (Art. 18, IV) e, em especial, do 
patrimônio cultural (Art. 22, § 2o.). Pelo não acolhimento da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00118 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   O artigo no. 22 passa a ter a seguinte redação:  
"O Poder Público promoverá e incentivará a preservação de sítios, edificações, objetos,  
documentos e outros bens de valor cultural - arqueológico, histórico, científico, artístico,  
ecológico e paisagístico - através do seu inventário sistemático, vigilância, tombamento,  
aquisição e outras ações de acautelamento e proteção, assim como fica garantido que a  
demolição ou transformação de espaços culturais, por parte do Estado ou da iniciativa privada, só  
poderá ser realizada com a substituição de outra instalação de nível igual ou superior ao existente  
anteriormente". 
Justificativa: 
Considerando-se que os espaços culturais representam uma grande conquista dos agentes culturais 
e da própria comunidade; considerando que inúmeros espaços culturais têm sido desativados e/ou 
demolidos arbitrariamente, sobretudo, pela especulação imobiliária e, considerando a escassez 
desses espaços no país; justifica-se a Emenda como garantia de um real avanço para a cultura e do 
profissionalismo que hoje se impõe no país; a demolição de espaços significa um retrocesso nas 
conquistas e no avanços da Classe Cultural. 
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Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0118-3  
A iniciativa do Constituinte de aditar ao Artigo 22 a sua preocupação com os espaços culturais, cada 
vez mais vulneráveis nas médias e grandes cidades brasileiras, é justa e digna de atenção, pois é 
nesta geografia que se dá a criação e divulgação dos bens culturais, aos quais todos, sem qualquer 
distinção, devem ter acesso. Portanto, somos pelo acolhimento da Emenda, apenas corrigindo um 
deslize involuntário de redação, incluindo palavras que só clareiam o texto e fortalecem o espírito da 
proposta. O Artigo 22 passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 22 - O Poder Público promoverá e incentivará a preservação de sítios, edificações, objetos, 
documentos e outros bens de valor cultural - arqueológicos, histórico, científico, artísticos, ecológico e 
paisagístico - através do seu inventário sistemático, vigilância, tombamento, aquisição e outras ações 
de acautelamento e proteção. Fica garantido que a demolição ou transformação de espaços culturais, 
por parte do Estado ou de particulares, só poderá ser realizada com a construção ou destinação de 
outra instalação de nível igual ou superior ao existente anteriormente, para o mesmo fim. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00145 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, onde couber, o  
artigo seguinte:  
"Art....O Poder Público promoverá a identificação, o registro e a preservação dos bens culturais e 
naturais, mediante:  
I - o inventário sistemático desses bens referenciais da identidade e da memória nacional;  
II - acautelamento de sua forma significativa, incluindo, entre outras medidas, a proteção através do 
tombamento e da inventariação;  
III - cooperação entre o Estado e a sociedade na conservação e na valorização dos bens culturais  
e naturais. 
Justificativa: 
Ao desígnio de preservar os bens culturais e naturais, não basta enunciar, no texto constitucional, 
comando jurídico nesse sentido. Impõe-se, isto sim, prever, desde logo, providências práticas que 
viabilizem tal intento, como se faz na presente emenda, ao determinar-se a adoção de medidas 
administrativas, tais como o inventário sistemático dos bens e o tombamento, além de se estabelecer 
regra de cooperação entre o Estado e a sociedade. 
Parece-nos que o anteprojeto está a mingua de dispositivo dessa natureza. E, daí, a nossa iniciativa. 
Parecer:   
   A proposta já está contida e ampliada no texto do Substitutivo. Acolhida no mérito. 
 
   
   EMENDA:00299 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão VIII- A:  
"O patrimônio histórico, artístico e cultural público será objeto de anual exame analítico e  
pericial, para garantia de sua preservação, nos termos da lei." 
Justificativa: 
Consideramos fundamental que, a cada ano, haja um exame analítico e pericial do patrimônio 
histórico, artístico e cultural público, mormente do acervo tombado. 
Assistimos, atualmente, a verdadeira dilapidação de monumentos o obras históricas, assim como 
extravio ou desaparecimento de documentos de inestimável valor, em decorrência de vários fatores, 
um dos quais a falta e levantamento sistemático, por órgão competente, das condições de 
manutenção e proteção contra o vandalismo e a ação dos agentes temporais. 
Parecer:   
   A precaução do Constituinte, derivada no mandamento do artigo 22, será objeto de lei ordinária. 
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00300 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão VIII- A:  
"O patrimônio histórico, artístico e cultural público será objeto de anual exame analítico e  
pericial, para garantia de sua preservação, nos termos da lei." 
Justificativa: 
Consideramos fundamental que, a cada ano, haja um exame analítico e pericial do patrimônio 
histórico, artístico e cultural público, mormente do acervo tombado. 
Assistimos, atualmente, a verdadeira dilapidação de monumentos e obras históricas, assim como 
extravio ou desaparecimento de documentos de inestimável valor, em decorrência de vários fatores, 
um dos quais a falta e levantamento sistemático, por órgão competente, das condições de 
manutenção e proteção contra o vandalismo e a ação dos agentes temporais. 
Parecer:   
   A precaução do Constituinte, derivada no mandamento do artigo 22, será objeto de lei ordinária. 
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00487 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Acrescente ao artigo 22 do anteprojeto da Subcomissão VIII-A, a palavra "religioso" entre as  
palavras "histórico" e "científico." 
Justificativa: 
A sociedade brasileira desenvolveu-se embasada em sólidos valores religiosos. 
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A conservação de monumentos ou marcos religiosos, representa a conservação da própria história e 
memória nacionais. 
Parecer:   
   O ensino religioso deve ser disciplina facultativa nas escolas oficiais e não apenas de matrícula 
facultativa.  
Pelo acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00531 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Dar-se-á ao art. 22 a seguinte redação:  
Art. 22. - O Poder Público promoverá a preservação de bens culturais de toda ordem,  
através de serviços especiais que deverão velar pela sua integridade e conservação.  
§ 1o. - O Poder Público se demolir ou transformar bens culturais existentes deverá  
compensar a comunidade através de construções que o substituam.  
No § 2o. do art. 22 após as palavras "conservação", "manutenção", inclua-se as palavras  
"na forma da lei" tornando sem efeito as palavras "e permanência do seu valor interesse cultural". 
Justificativa: 
O que se pretende é definir melhor o assunto remetendo para a lei ordinária. 
Parecer:   
   A proposta é aceita, no seu conteúdo, na nova forma dada pelo Substitutivo. Acolhida parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00609 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao Anteprojeto aprovado pela Subcomissão VIII - a o seguinte, suprimindo-se as  
disposições em contrário.  
"O Estado tem a obrigação de preservar, defender e valorizar o patrimônio cultural do povo  
brasileiro". 
Justificativa: 
Não temos como discutir a necessidade de se colocar o patrimônio cultural do Povo brasileiro sob a 
responsabilidade do Estado. 
A Constituição em 1946, em seu artigo 175, colocou sob a responsabilidade do poder público a 
guarda de obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico. É exatamente isso que 
queremos com a presente emenda 
Parecer:   
   A proposta está acolhida no bojo do Substitutivo. Acolhida. 
 
   
   EMENDA:00738 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o Caput do art. 22. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   As supressões pretendidas excluem a Cultura do Projeto da Constituição. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00840 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do artigo 22 (VIII-a):  
§ 2o. - A lei orçamentária fixará, anualmente, dotação suficiente para a conservação,  
restauração, manutenção e permanência dos bens de valor cultural de propriedade do Poder Público 
ou por ele administrados. 
Justificativa: 
Preserva-se o mesmo sentido do texto, alterando-se a redação de forma mais precisa e insere-se a 
palavra "restauração", fundamental na preservação dos bens de valor cultural. 
Parecer:   
   A "restauração" está, agora, prevista em dispositivo do Substitutivo. Acolhida parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00841 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 22 (VIII-a):  
§ 1o. - A demolição, por parte do Poder Público, de espaço onde se pratique atividade  
cultural dependerá de prévia construção ou adaptação de outro, de nível igual ou superior. 
Justificativa: 
Suprime-se a palavra "transformação", precisa-se o sentido do espaço onde sejam praticadas 
atividades culturais e elimina-se a obrigação do particular de manter a mesma iniciativa, mesmo que 
esta não corresponda mais às necessidades que a originaram. 
No primeiro caso, permite-se a evolução do aproveitamento do espaço cultural, no segundo caso, 
busca-se maior precisão e adequação do texto; finalmente, procura-se evitar o desestímulo da 
iniciativa privada ao empreendimento cultural, pela privação da mudança das finalidades da 
propriedade privada. 
Parecer:   
   Acolhida integralmente a Emenda. 
 
   
   EMENDA:00842 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 22 (VIII-a):  
Art. 22 - O Estado promoverá e incentivará a preservação de sítios, conjuntos urbanos,  
edificações, objetos, documentos e outros bens de valor cultural - arqueológico, histórico,  
científico, artístico, ecológico e paisagístico - através de seu inventário sistemático, vigilância,  
tombamento, aquisição e outras ações de acautelamento e proteção. 
Justificativa: 
Introduz-se o conceito de "conjunto urbano", hoje considerado corno um valor cultural em si mesmo 
nas políticas de urbanização. 
Parecer:   
   A inserção foi feita no dispositivo que trata da matéria no Substitutivo. Acolhida parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00882 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
De conformidade com o art. 18 do RI da Assembleia Nacional Constituinte, proponho a  
supressão do § 1o. art. 22 do Anteprojeto da Subcomissão VIII-a. 
Justificativa: 
Os bens culturais devem ser preservados, não cabendo, em qualquer hipótese, a sua demolição ou 
transformação como definidos referido parágrafo. 
Parecer:   
   O dispositivo ganhou nova redação no Substitutivo, dada a sua importância quando vislumbra a 
possibilidade de eliminação dos espaços culturais, tão comuns nas reformas e no desenvolvimento 
urbano. Não acolhida. 
 
   
   EMENDA:00943 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Art. 22 - O Estado promoverá e apoiará o desenvolvimento e proteção do patrimônio cultural  
brasileiro mediante a ação de União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
§ 1o. - O patrimônio cultural, de que trata este artigo, é constituído de bens de natureza  
material e imaterial, individuais e coletivos, portadores de referência às identidades e à  
memória dos diferentes grupos e classes formadores da sociedade brasileira, aí incluídas as formas 
da expressão, os modos de fazer e de convívio, as criações artísticas, as tecnologias, obras,  
documentos, os locais e sítios de valor histórico, ambiental, artístico, arqueológico, espeleológico,  
científico e ecológico;  
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§ 2o. - O conhecimento da língua portuguesa, fator maior da unidade e integração cultural do  
País, fica assegurado pelo Estado através da educação escolarizada e todo cidadão brasileiro;  
§ 3o. - Os distintos falares e as diferentes línguas existentes no Brasil são reconhecidas e  
amparadas pelo Estado em sua preservação e desenvolvimento. 
Justificativa 
É importante explicitar a abrangência do que se chama de “patrimônio cultural”, que no texto do 
anteprojeto está reduzido ao patrimônio físico. 
Parecer:   
   No mérito, todas as propostas estão escritas no Substitutivo.  
Acolhida parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00947 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se como artigo, onde couber:  
Art. (...) - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens e valores de natureza material  
e imaterial, tomados individualmente ou em conjuntos, portadores de referência às identidades  
e à memória dos diferentes grupos e classes formadores da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e de convívio, as criações artísticas, tecnologias,  
obras, documentos e os locais e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,  
espeleológico, ecológico e científico.  
Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, o patrimônio e as  
manifestações da cultura popular, das culturas indígenas, das de origem africana e dos vários  
grupos imigrantes que participam do processo civilizatório brasileiro. 
Justificativa 
Considerando que a definição do patrimônio se dá a partir dos significados que possui para a 
população e, reconhecendo que, o elemento básico na percepção do significado de um bem cultural 
reside no uso que dele faz a sociedade, achamos indispensável gravar na Constituição, além dos 
bens do patrimônio já sacralizados oficialmente, os bens e valores historicamente legitimados pelas 
coletividades e os produzidos e transformados cotidianamente pela dinâmica social.  
Entendemos igualmente indispensável destacar a responsabilidade do Estado quanto à integridade e 
ao desenvolvimento das culturas formadoras da sociedade brasileira, como forma de resguardar a 
pluralidade cultural da nação. Para isso, propomos o deslocamento do 1º parágrafo do artigo 1º do 
anteprojeto, ampliado e com nova redação, para que constitua parágrafo único do artigo de que trata 
esta emenda. 
Parecer:   
   O Relator concorda com o novo texto com pequenos reparos.  
Acolhida parcialmente a Emenda. 
 
   
   EMENDA:00949 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se como artigo:  
Art. (...) - Os danos e ameaças contra o patrimônio cultural serão penalizados na forma da lei.  
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Parágrafo 1o. - O direito de propriedade sobre bem do patrimônio cultural será exercido em  
consonância com a sua função social.  
Parágrafo 2o. - Cabe a toda pessoa física ou jurídica a defesa do patrimônio cultural do país.  
Parágrafo 3o. - A omissão do Estado em relação à proteção do patrimônio cultural constitui crime 
passível de punição mediante ação popular. 
Justificativa 
Este artigo e seus parágrafos remetem à corresponsabilidade do Estado e da Soc1edade na proteção 
do patrimônio cultural, cabendo as sanções não apenas à sociedade civil mas também aos Poderes 
Públicos tanto por transgressão quanto por omissão. 
Parecer:   
   Acolhida na íntegra a Emenda. 
 
   
   EMENDA:00950 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao artigo 22 do anteprojeto:  
Art. 22 - O Poder Público, respaldado por conselhos representativos da sociedade civil,  
promoverá e apoiará o desenvolvimento e a proteção do patrimônio cultural brasileiro, através de  
inventário sistemático, registro, vigilância, tombamento, aquisição e de outras formas de  
acautelamento e preservação, assim como de sua valorização e difusão.  
Parágrafo único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão  
anualmente recursos orçamentários para a proteção e difusão do patrimônio cultural, assegurando:  
I - a conservação dos bens tombados que sejam de sua propriedade ou que estejam sob a sua  
responsabilidade direta;  
II - a criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus,  
espaços cênicos, cinematográficos e musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua  
significado. 
Justificativa 
A emenda substitutiva explicita a corresponsabilidade entre o Poder Público e a Sociedade Civil na 
defesa do patrimônio cultural, com base na compreensão abrangente de patrimônio, e indica as 
medidas específicas de apoio ao seu desenvolvimento e proteção. 
Destaca, no § 1º, a obrigação do Estado na conservação dos bens tombados e no § 2º, a criação e 
manutenção dos espaços culturais extensivas àqueles espaços oficialmente não consagrados mas 
legitimados pelas coletividades. 
Parecer:   
   Acolhida a Emenda, com pequena alteração no item II, do parágrafo único. Acolhida parcialmente, 
portanto. 
 
   
   EMENDA:00966 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 22 do anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. 
Justificativa 
Por ser matéria pertinente a outra Comissão Temática. 
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Parecer:   
   No parecer do Relator esta é matéria peculiar a esta Comissão. Como a restrição não é ao mérito, 
mas à pertinência, refez-se o texto. Não acolhida. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00093 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Altere-se o artigo 19, do Relatório Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, para os termos seguintes:  
"Art. 19. Compete ao Poder Público promover, valorizar, difundir e apoiar o patrimônio  
cultural brasileiro, desenvolvendo-o e defendendo-o por meio de inventário sistemático, registro,  
aquisição, tombamento e desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação previstas 
em lei." 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente com a nova redação dada ao artigo. 
 
   
   EMENDA:00094 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Altere-se o artigo 20, do Relatório Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, para a redação seguinte:  
"Art. 20. Os danos e ameaças contra o patrimônio cultura e turístico serão punidos na  
forma da lei." 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Acolhida com a nova redação do artigo. 
 
   
   EMENDA:00122 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Aditar, como item III do parágrafo Único do Artigo 19 do Substitutivo desta Comissão, a  
seguinte emenda:  
"III - O desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e da pesquisa em geral contará  
com amplos incentivos finais, na forma da lei: 
Justificativa 
Um país cujo índice de analfabetos é muito alto, de pouca cultura e ainda em fazer incipiente de 
pesquisas cientifica, necessita contar com amplos incentivos fiscais para poder atingir a plenitude de 
seu desenvolvimento. É uma obrigação do Estado amparar e provar os meios para o 
desenvolvimento dessas atividades. 
Parecer:   
   A Cultura, a Ciência e a Pesquisa são três áreas que já foram contempladas com incentivos fiscais: 
a primeira, na lei ordinária, e as outras no Substitutivo.  
Com o princípio da exclusividade das verbas públicas para o ensino público não se justifica os 
incentivos para a Educação Não acolhida. 
 
   
   EMENDA:00195 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se ao "caput" do art. 18 entre as palavras "histórico e paisagístico" a palavra "religioso". 
Justificativa 
A sociedade brasileira desenvolveu-se embasada em sólidos valores religiosos. 
A conservação de monumentos ou marcos religiosos, representa a conservação da própria história e 
memoria nacionais.  
Parecer:   
   Emenda não acolhida. 
 
   
   EMENDA:00251 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, como parágrafo único do inciso III do art. 19 do Substitutivo da Comissão da  
Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, o que se  
segue:  
§ único - O Estado apoiará, técnica, material e financeiramente, a iniciativa privada na  
instalação, manutenção e funcionamento das instituições culturais previstas neste artigo. 
Justificativa 
Objetiva a emenda das condições de existência a entidades culturais no interior do país. Pode ocorrer 
a circunstância de haver biblioteca particular numerosa e selecionada, em vias de parar no “sebo” 
depois da morte do proprietário, por indiferença e desinteresse da família, preocupada mais em 
ganhar novos espaços na casa ou apartamento do que em preservar um tesouro bibliográfico. Se o 
proprietário, geralmente desprovido de recursos, puder obter apoio do Poder Público, cuidará em 
organizar, classificar e conservar livros, jornais mais antigos e documentos, a fim de que da dispersão 
e da perda inevitáveis no sebo, haverá o aproveitamento por inteiro desse patrimônio, penosamente 
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reunido. Outras vezes, existem condições para a fundação de museu, histórico e de história natural, 
ou de centro de arte, casa de cultura, etc., mas as autoridades locais não se mostram interessadas 
por iniciativas dessa natureza, que poderá concretizar-se se particulares as tomarem a peito, sem fins 
lucrativos. O apoio, pode traduzir-se em cessão de local, provisório ou definitivo, de técnicos e outros 
funcionários e de Subvenção em dinheiro. Investimento em cultura é ainda o melhor investimento 
para o país.  
Parecer:   
   O "apoio" escrito no item II não se apresenta, exclusivamente, a instituição culturais públicas. Além 
disso, outros artigos do substitutivo.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00281 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  
- Acrescenta-se ao § único do art. 19 após "... recursos orçamentários" a palavra "necessários". 
Justificativa 
A emenda visa assegurar os recursos financeiros necessários e não somente recursos. A expressão 
“recursos” é perigosa porque não permite nem assegura a manutenção e conservação dos pontos 
turísticos, o que visa a emenda. 
Parecer:   
   Acolhida a Emenda. 
 
   
   EMENDA:00374 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Altera-se a redação do parágrafo único do art. 19.  
Onde se lê:  
- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão anualmente recursos  
orçamentários para a proteção e difusão do patrimônio Cultural, assegurando  
prioritariamente...  
Leia-se:  
- A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão nunca menos de 1% de seu  
orçamento anual para a proteção, conservação e difusão do patrimônio Cultural e popular,  
assegurando prioritariamente... 
Justificativa 
Hoje nos deparamos com grandes perdas do nosso patrimônio histórico e cultural devido à falta de 
zelo por parte dos poderes públicos. Assim, essa redação vem instituir um índice mínimo de 
aplicação para o setor, na tentativa de conseguir manter o valioso patrimônio que representa a 
própria imagem e evolução histórica de nossa sociedade. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente no artigo que cria vinculação de recursos orçamentários para a cultura, e em 
outro que os destina "para a proteção e difusão do patrimônio cultural".  
Prejudicada. 
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   EMENDA:00616 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 18. 
Justificativa 
É impossível definir em lei o que constitui o patrimônio cultural brasileiro e nem cabe a lei fazê-lo. 
Parecer:   
   A intenção não foi definir exaustiva ou cientificamente o patrimônio cultural brasileiro, mas 
contemplar elementos essenciais de sua formação, dignas de objeto do direito positivo, sinais para a 
legislação ordinária, O "in finis" do dispositivo, ao elencar categorias ou espaços do "cultural", é 
receptivo a outros elementos. Não acolhida. 
 
   
   EMENDA:00661 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá Nova Redação ao Parágrafo Único, art. 19, capítulo I, do Substitutivo:  
"Parágrafo Único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão  
anualmente recursos orçamentários, dentro dos limites percentuais previstos no art. 17, para a  
proteção e difusão do patrimônio cultural, assegurando prioritariamente". 
Justificativa 
É de fundamental importância que se assegure realmente a destinação de recursos para a proteção e 
difusão do patrimônio cultural e não apenas se estabeleça preceito indutivo. 
Neste sentido, propomos a vinculação dos recursos para tal objetivo, com os limites orçamentários 
previstos no Art. 17 para as atividades culturais, até porque a proteção do patrimônio cultural também 
é uma atividade cultural.  
Parecer:   
   Consideramos a vinculação atitude própria da política cultural e sua regionalização, consequência e 
detalhamento obrigatoriedade prevista em artigo próprio.  
Não acolhida. 
 
   
   EMENDA:00664 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no Parágrafo Único, art. 19, Capítulo I, do Substitutivo o seguinte inciso,  
renumerando o que lhe segue:  
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"II - Apoio a projetos de conservação e restauração de bens tombados sob risco de  
propriedade particular." 
Justificativa 
Acreditamos que o poder público deva apoiar projetos de conservação e restauração de bens 
tombados sob risco, isto é, de bens tombados em estado de degradação do patrimônio cultural, cujo 
proprietário não apresenta condições financeiras para arcar sozinho com obras de restauração ou 
conservação. 
Temos conhecimento de diversos imóveis tombados em cidades históricas que se degradam com o 
tempo, colocando em risco a preservação do patrimônio cultural por inadimplência financeira do 
proprietário. Nestes casos, o Poder Público deve interceder para a preservação do patrimônio 
cultural, o que ocorrerá sob o critério que a Lei determinará.  
Parecer:   
   A proposta está bem abrigada no bojo da chamada "Lei Sarney", que confere incentivos fiscais a 
ações da iniciativa sobre tais bens.  
Prejudicada. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00752 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 393  
Suprima-se o artigo 393. 
Justificativa 
Não cabe à lei definir o que constitui o patrimônio cultural brasileiro.  
 
   
   EMENDA:01182 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: Artigo 393  
Suprima-se o artigo 393 do anteprojeto. 
Justificativa 
O dispositivo é totalmente inócuo. 
 
   
   EMENDA:02816 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   "Art. 393 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e  
à minoria dos diferentes grupos e classes formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
os modos de viver e de fazer, as formas de expressão; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e rurais e sítios  
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico." 
Justificativa 
Pontuamos o texto, fizemos algumas recomendações de ordem lógica, semântica e por categorias do 
conhecimento, visando à clareza e precisão que a forma constitucional requer, para o melhor 
entendimento, interpretação e aplicação da norma. Acrescentamos “conjuntos rurais”, pois possuímos 
conjuntos arquitetônicos de valor cultural que não são urbanos, como fazendas e benfeitorias prediais 
fora das vilas e cidades. Está mantida a integralidade do dispositivo proposto pelo ilustre Relator da 
Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   Concordamos com a pontuação do dispositivo e rejeitamos a reordenação de elementos e a adição 
do termo "rurais" que afeta o mérito. O dispositivo passa ter a seguinte redação:  
"Art. 393 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e à memória dos 
diferentes grupos e classes tomadoras da sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, 
os modos de viver e de fazer; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 
documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, ecológico e científico."  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03256 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 394, Parágrafo Único  
Acrescente-se no Parágrafo Único o seguinte Item III.  
Item III - Benefício de isenção fiscal. 
Justificativa 
Uma das formas indiretas de dar amparo ao patrimônio cultural é justamente aquele de suspender a 
cobrança de impostos ou tributos de qualquer natureza, visto que num Pais da dimensão do Brasil 
será difícil em muitos casos oferecer diretamente assistência administrativa às áreas patrimoniais 
oficialmente tombadas. 
 
   
   EMENDA:03334 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 394  
Dê-se ao item II do Parágrafo único do art. 394 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
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"Art. 394 - ................................  
Parágrafo único ............................  
............................................  
II - criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus,  
espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos, videográficos e musicais e outros espaços  
destinados a atividades culturais.' 
Justificativa 
Visa, a presente, a aprimorar a redação do texto constitucional, que trará da questão cultural. 
 
   
   EMENDA:03365 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emedado: Art. 394  
Suprima-se do art. 394, caput, a expressão "...respaldo por conselhos representativos da  
sociedade civil..." 
Justificativa 
A criação de Conselhos é matéria de legislação infraconstitucional. 
Por esse motivo, propomos a supressão da expressão supra. 
 
   
   EMENDA:03748 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 395 e parágrafos, para compatibilizar e corrigir distorção:  
Art. 395 - As ameaças e os danos contra o patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.  
§ 1o. - cabe a toda pessoa física ou jurídica a defesa do patrimônio cultural do país.  
§ 2o. - cabe ação popular nos casos de omissão do Estado, em relação à proteção do  
patrimônio cultural, no seu todo ou em parte. 
Justificativa 
O § 1º já foi englobado no artigo 390, com nova redação, conforme emenda adrede apresentada. 
A expressão turística já foi contemplada em artigo também reformulado em emenda aqui 
apresentada. 
No mais, o artigo em tela veio em boa hora, e criará novo instrumento de ação para proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, no todo ou em parte. 
 
   
   EMENDA:05117 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos art. 390 e itens, 391 e parágrafos, 393 e parágrafo e 394 e itens, que  
terão um só artigo, parágrafos e itens:  
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Art. 390. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, portadores de referência que identifique a vida brasileira como tal, no todo ou  
em parte; a atividade e a memória dos grupos formadores da sociedade; formas de expressão;  
modos de fazer e viver; criações artísticas, artesanais, musicais, folclóricas, literárias,  
científicas, tecnológicas; objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos, sítios  
arqueológicos, paisagísticos, turísticos, históricos, ecológicos, artísticos, científicos e  
indígenas.  
§ 1o. Compete ao Estado:  
I - garantir a todo cidadão o pleno exercício dos direitos à participação igualitária no  
processo cultural do país;  
II - garantir a propriedade intelectual e o direito autoral;  
III - proteger o patrimônio cultural brasileiro, respaldado por conselhos representativos da sociedade 
civil, promovendo a recuperação, o registro, a difusão da memória social brasileira, através de 
inventários,  
tombamentos, desapropriação, aquisição e quaisquer formas de acautelamento e preservação,  
valorizando-o e difundindo-o;  
IV - reconhecer, respeitar e apoiar as peculiaridades culturais regionais;  
V - incentivar e apoiar as manifestações culturais populares incluindo as de ordem africana  
e indígena, bem como aquelas consagradas pelos imigrantes;  
§ 2o. O Estado assegurará:  
I - a liberdade de criação, produção, execução e divulgação dos valores e bens culturais;  
II - o intercâmbio cultural interno e externo;  
III - o estímulo à criação e ao aprimoramento de tecnologias que propiciem a fabricação nacional  
de equipamentos, instrumentos e insumos necessários à produção cultural no país.  
IV - a regulamentação das diversas categorias profissionais ligadas especificamente à Cultura. 
Justificativa 
O agrupamento desses artigos facilitará a compreensão do capitulo relativo à Cultura, desde a sua 
identificação, extraída do art. 393 do anteprojeto, até as especificações da competência e das 
obrigações do Estado, que estavam espraiadas nos diversos artigos, parágrafos e itens. 
Uma vez agrupados os assuntos, tornam-se mais fácil compreender o temário. No item II, a garantia 
da propriedade intelectual foi extraída do art. 400, § 2º porque a permanecer ali, poderá criar a ilusão 
de que só propriedade cientifica relativa à intenção serão protegidas, quando, na verdade, toda a 
criação intelectual deve receber a proteção do Estado. 
Portanto, o agrupamento dos temas correlatos, em um só artigo, não só ajuda a reduzir o volume do 
anteprojeto, quanto garante uma situação privilegiada para o capítulo referente à Cultura na nova 
Constituição.  
A rigor, todos os temas contemplados pelos art. 390, 391, 393 e 394 e seus parágrafos e itens, foram, 
de alguma forma aqui contemplados, merecendo, evidentemente, nova redação para compatibilizar a 
redação anterior. 
Parecer:   
   O agrupamento proposto fere categorias do conhecimento e o ordenamento legislativo, 
desestruturando substantivamente o Anteprojeto. Além disso, a Emenda adita elementos ao mérito.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05347 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 394  
Suprimir a expressão “respaldado por conselhos representativos da sociedade civil”. 
Justificativa 
A expressão é vaga e não cabe em texto constitucional.  
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   EMENDA:05348 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 394 - INCISO II  
Suprimam-se, do inciso II do art. 394, as expressões "espaços cênicos, cinematográficos, au-  
diográficos, videográficos e musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua significação" 
Justificativa 
Um extremo rigor comanda o capítulo sobre Educação na parte relativa à destinação de verbas 
públicas, Ali se estabelecem normas rígidas e exigentes para as escolas particulares, só abrindo 
exceção para as filantrópicas, comunitárias ou profissionais. No entanto, o inciso II do art. 394 é 
extremamente liberal com as mesmas verbas públicas, quando se trata de repassá-las, a critério de 
uma vaga coletividade, para áreas ainda mais vagas, chamadas de espaços cênicos, autográficos, 
videográficos e ... outros. 
São dois pesos e duas medidas, que se revelam absolutamente incompatíveis. Daí a supressão 
proposta. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00691 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 388  
Suprima-se o artigo 388. 
Justificativa 
Não cabe à lei definir o que constitui o patrimônio cultural brasileiro.  
Parecer:   
   A presença do artigo é necessária a fim de orientar as políticas do setor.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01094 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo emendado: art. 388  
Suprima-se o artigo 388 do anteprojeto. 
Justificativa 
O dispositivo é totalmente inócuo.  
Parecer:   
   A presença do dispositivo é necessária, um mandamento para a legislação e elaboração de 
políticas culturais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02666 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   "Art. 388 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e  
à minoria dos diferentes grupos e classes formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
os modos de viver e de fazer, as formas de expressão; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e rurais e sítios  
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico." 
Justificativa 
Pontuamos o texto, fizemos algumas reordenações de ordem lógica, semântica e por categorias do 
conhecimento, visando à clareza e precisão que a forma constitucional requer, para o melhor 
entendimento “conjuntos rurais”, pois possuímos conjuntos arquitetônicos de valor cultural que não 
são urbanos, como fazendas e benfeitorias prediais fora das vilas e cidades. Está mantida e 
integralidade do dispositivo proposto pelo ilustre Relator da Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   Preferimos a redação original do dispositivo, por julgá-la suficiente. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03076 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 389, Parágrafo único  
Acrescente-se no Parágrafo Único o seguinte Item III.  
Item III - Benefício de isenção fiscal. 
Justificativa 
Uma das formas indiretas de dar amparo ao patrimônio cultural é justamente aquele de suspender a 
cobrança de impostos ou tributos de qualquer natureza, visto que num País da dimensão do Brasil 
será difícil em muitos casos oferecer diretamente assistência administrativa às áreas patrimoniais 
oficialmente tombadas. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a matéria, a nível constitucional, já está tratada em outro dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03148 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 389  
Dê-se ao item II do Parágrafo único do art. 389 do Anteprojeto de Constituição a seguinte  
redação:  
"Art. 389 - ................................  
Parágrafo único ............................  
II - criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus,  
espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos, videográficos e musicais e outros espaços  
destinados a atividades culturais." 
Justificativa 
Visa, a presente emenda, a aprimorar a redação do texto constitucional que trata da questão cultural.  
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, ficando a matéria para a lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03175 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 389  
Suprima-se do art. 389,"caput" a expressão "...respaldo por conselhos representativos da  
sociedade civil..." 
Justificativa 
A criação de Conselhos é matéria de legislação infraconstitucional.  
Por esse motivo, propomos a supressão da expressão supra. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a matéria, constitucionalmente, já está tratada em outro dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03524 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 390 e parágrafos, para compatibilizar e corrigir distorção:  
Art. 390 - As ameaças e os danos contra o patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.  
§ 1o. - cabe a toda pessoa física ou jurídica a defesa do patrimônio cultural do país.  
§ 2o. - cabe ação popular nos casos de omissão do Estado, em relação à proteção do  
patrimônio cultural, no seu todo ou em parte. 
Justificativa 
O § 1º foi englobado no artigo 385, com nova redação, conforme emenda adrede apresenta.  
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A expressão turística já foi contemplada em artigo também reformulado em emenda aqui 
apresentada.  
No mais, o artigo em tela veio em boa hora, e criará novo instrumento de ação para proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, no todo ou em parte. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a matéria, constitucionalmente, já está tratada em outro dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:04681 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da Educação e Cultura, os dispositivos abaixo enumerados:  
1. Art. 378, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 379, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 380 e seu parágrafo único;  
4. Art. 381, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 382, art. 388, art. 389;  
6. Art. 386, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 387;  
8. Art. 388 e parágrafo único;  
9. Art. 389 e parágrafo único e incisos I e II;  
10. Art. 390, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 391; e  
12. Art. 394. 
Justificativa 
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriadas para lei complementar. 
Consideramos que não devam ficar “amarrados” ao texto Constitucional, pois será muito mais difícil 
realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente. 
Parecer:   
   As sugestões oferecidas nesta Emenda são valiosas e algumas foram acolhidas pelo Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04756 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos art. 385 e itens, 386 e parágrafos, 388 e parágrafo e 389 e itens, que  
terão um só artigo, parágrafos e itens:  
Art. 385. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, portadores de referência que identifique a vida brasileira como tal, no todo ou  
em parte; a atividade e a memória dos grupos formadores da sociedade; formas de expressão;  
modos de fazer e viver; criações artísticas, artesanais, musicais, folclóricas, literárias,  
científicas, tecnológicas; objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos, sítios  
arqueológicos, paisagísticos, turísticos, históricos, ecológicos, artísticos, científicos e  
indígenas.  
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§ 1o: Compete ao Estado:  
I - garantir a todo cidadão o pleno exercício dos direitos à participação igualitária no  
processo cultural do país;  
II - garantir a propriedade intelectual e o direito autoral;  
III - proteger o patrimônio cultural brasileiro, respaldado por conselhos representativos da sociedade 
civil, promovendo a recuperação, o registro, a difusão da memória social brasileira, através de 
inventários,  
tombamentos, desapropriação, aquisição e quaisquer formas de acautelamento e preservação,  
valorizando-o e difundindo-o;  
IV - reconhecer, respeitar e apoiar as peculiaridades culturais regionais;  
V - incentivar e apoiar as manifestações culturais populares, incluindo as de origem  
africana e indígena, bem como aquelas consagradas imigrantes;  
§ 2o. O Estado assegurará:  
I - a liberdade de criação, produção, execução e divulgação dos valores e bens culturais;  
II - o intercâmbio cultural interno e externo;  
III - o estímulo à criação e ao aprimoramento de tecnologias que propiciem a fabricação nacional  
de equipamentos, instrumentos e insumos necessários à produção cultural no país.  
IV - a regulamentação das diversas categorias profissionais ligadas especificamente à Cultura. 
Justificativa 
O agrupamento destes artigos facilitará a compreensão do capítulo relativo à Cultura, desde a sua 
identificação, extraída do art. 393 do anteprojeto, até as especificações da competência e das 
obrigações do Estado, que estavas espraiada nos diversos artigos, parágrafos e itens.  
Uma vez agrupados os assuntos, torna-se mais fácil compreender o temário. No item II a garantia da 
propriedade intelectual foi extraída do art. 395, § 2º, porque a permanecer ali, poderá criar a ilusão de 
que só a propriedade cientifica relativa à invenção serão protegidas, quando, na verdade, toda a 
criação intelectual deve receber a proteção do Estado.  
Portanto, o agrupamento dos temas correlatos, em um só artigo, não só ajuda a reduzir o volume do 
anteprojeto, quanto garante uma situação privilegiada para o capítulo referente à Cultura, na nova 
Constituição.  
A rigor, todos os contemplados pelos art. 385, 386, 388 e 385 e seus parágrafos e itens, foram, de 
alguma forma aqui contemplados, merecendo, evidentemente, nova redação, para compatibilizar a 
redação anterior. 
Parecer:   
   A proposta compromete toda a estrutura do capítulo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04974 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 389  
Suprimir a expressão "respaldado por conselhos representativos da sociedade civil." 
Justificativa 
A expressão é vaga e não cabe em texto constitucional. 
Parecer:   
   O dispositivo foi suprimido. Acolhida a Emenda. 
 
   
   EMENDA:04975 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 389 § ÚNICO INCISO II  
Suprimam-se, do inciso II do art. 389, as expressões "espaços cênicos, cinematográficos,  
audiográficos, videográficos e musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua  
significação". 
Justificativa 
Um extremo rigor comanda o capítulo sobre Educação na parte relativa à destinação de verbas 
públicas, ali se estabeleceram normas rígidas e existentes para as escolas particulares, só abrindo 
exceção para as filantrópicas, comunitárias ou profissionais. No entanto, o inciso II do artigo 394 é 
extremamente liberal com as mesmas verbas públicas, quando se trata de repassá-las, a critério de 
uma vaga coletividade, para áreas ainda mais vagas, chamadas de espaços Cênicos, autográficos, 
videográficos e outros. 
São dois pesos e duas medidas, que se revelam absolutamente incompatíveis. Daí, a supressão 
proposta.  
Parecer:   
   O dispositivo foi suprimido. Acolhida a Emenda. 
 
   
   EMENDA:05270 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 388, a expressão - "sob a proteção do Estado conforme dispuser a lei",  
ficando assim redigido:  
Artigo 388 - Constituem patrimônio cultural brasileiro, sob a proteção do Estado conforme  
dispuser a lei, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,  
portadores de referência às identidades, à ação e à memória dos diferentes grupos e classes  
formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, os modos de fazer e de  
viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações, 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e 
científico. 
Justificativa 
Definir, com especificidade, o fato administrativo e proteger o patrimônio cultural em lei ordinária.  
Parecer:   
   A Emenda pretende aduzir ao artigo 388 as expressões:  
"sob a proteção do Estado conforme dispuser a lei". Não concordamos com o acréscimo por entender 
que a redação dada ao preceito já pressupõe o que o ilustre Constituinte deseja acrescentar. Parecer 
contrário. 
 
   
   EMENDA:05553 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" e ao parágrafo único do artigo 388:  
Art. 388 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, referentes às identidades, à ação e à memória 
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das diferentes etnias, raças e classes formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas as formas de  
expressão, os modos de fazer e de viver folclóricos e secularizados; as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico.  
Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, o patrimônio e as  
manifestações das culturas popular, indígenas, de origem africana e dos vários grupos imigrantes que  
participam do processo civilizatório brasileiro." 
Justificativa 
   As alterações propostas visam introduzir maior precisão ao artigo e torna-lo mais completo. Os 
bens não são portadores (mas os agentes humanos) e é importante que se utilize, pelos menos no 
texto constitucional, conceitos sintéticos e precisos (como etnia, estoque racial, classe ou o contraste 
entre o que é folclórico ou secularizado). No parágrafo único basta enunciar uma vez a palavra 
cultura, qualificando, em seguida, as diferenças culturais mais significativas. 
Parecer:   
   As propostas da Emenda são parciais discutíveis para constar de um texto constitucional. Somos 
pela redação original.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05644 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  
Inclua-se o seguinte como § 2o. do artigo 388, passando o parágrafo único a 1o.:  
"Art. 388. - ........................... 
§ 2o. Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas, bem como aos que  
declararem as ter produzido por meios paranormais ou parapsíquicos, pertence o direito exclusivo de  
utilizá-las. Esse direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar." 
Justificativa 
   Sugerimos a ampliação do preceito constitucional de proteção aos direitos autorais, já inscrito o 
atual artigo 153, § 25, incluindo, no seu texto original, as expressões “bem como aos que declararem 
as ter produzido por meios paranormais ou parapsíquicos”. Trata-se de um direito conexo ou de um 
direito vizinho ao direito de autor, na segunda hipótese. 
   Note-se, em primeiro lugar, que não assume o Constituinte a responsabilidade pela autenticação do 
fenômeno paranormal, deixando ao próprio interessado a faculdade de afirma-la, mediante 
declaração própria. Assim, não fará o legislador opção por ideologias fenomênicas, ao mesmo tempo 
que realizará o ideal jurídico de não discriminar convicções sistemáticas ou pessoais. 
   Ele apenas se curva ante os fatos, emprestando-lhe o colorido jurídico adequado. O direito positivo, 
como sabemos, não deve eximir-se de disciplinar as relações novas que forem surgindo, dando lugar 
ao preenchimento de lacunas ou omissões da lei. Nem sempre a analogia, a “consueto” e os 
princípios gerais de Direito conseguem preencher, adequadamente, esses “vazios” do sistema legal. 
   Sabe-se, no entanto, que verdadeiro manancial de obras literárias, cientificas e artísticas jorra de 
penas, pincéis e instrumentos musicais que se dizem impulsionados por forças parapsíquicas ou 
paranormais criativas, a chama Psicografia, ou escrita psíquica, tem alimentado empresas editoriais 
de médio e grande porte, que se dedicam quase exclusivamente a esse tipo de produção intelectual. 
   O Poder Judiciário de Estado do Rio de Janeiro já se viu mesmo em situação de perplexidade, 
quando os herdeiros do insigne escritor maranhense Humberto de Campos reivindicaram, os direitos 
autorais hereditários relativamente às obras psicografadas e de declarada autoria espirituais daquele 
saudoso escritor. 
   Não poderia o julgador tomar partido de caráter filosófico-fenomênico-religioso diante de fato 
polêmico, ante a inexistência de norma constitucional, também ocorrente na legislação ordinária. 
Mas, os milhares de obras produzidas por esse meio, ou que assim de declaram pelos postulantes 
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dos respectivos direitos autorais, merecem uma definição legal quanto à autoria e à propriedade 
intelectual. 
   Igualmente, a Psicopictografia, ou produção pictórica parapsíquica, bem como Psicomúsico-
composição se ressentem dos mesmos reclamos. 
   Vemos, por conseguinte, que o mundo dos fatos está repleto de eventos juridicamente não 
disciplinados. 
   Pretendendo a nossa Pátria ajustar sua Carta Magna aos anseios de uma juventude inquieta, 
porém amadurecida pelas vicissitudes da vida moderna, não é possível deixar de lado fatos tão 
relevantes da atividade cultural e social que clamam pela atualização da norma jurídica sob a égide 
de preceito constitucional. 
Parecer:   
   A matéria concerne à lei ordinária. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06014 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprima-se o art. 388. 
Justificativa 
   É impossível definir em lei o que constitui o patrimônio cultural brasileiro e nem cabe à lei fazê-lo. 
Parecer:   
   O artigo é necessária como mandamento, diretriz para a lei ordinária e formulação de políticas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06197 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 388, do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, e o seu Parágrafo Único. 
Justificativa 
   Este Artigo diz exatamente o que está muito claro para os dotados de bom senso. 
   Tudo que é brasileiro compete aos brasileiros cuidarem e preservar, incumbido ao Estado, quando 
isto se fizer necessário, interferir. 
   Não há necessidade de definir o que seja patrimônio cultural brasileiro, pois, não se pretende cuidar 
do patrimônio estrangeiro. 
   Na mesma linha de raciocínio, somos pela supressão de seu parágrafo Único. 
Parecer:   
   O dispositivo é importante como diretriz para a legislação ordinária e para as políticas culturais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06766 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda para dar nova redação ao "caput" do art. 389 do Projeto de Constituição:  
O art. 389 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 389 Compete ao Poder Público, respaldado por entidades representativas da  
sociedade civil e as pessoas físicas ou jurídicas, incentivadas na forma da lei, promover e apoiar o  
desenvolvimento e a proteção do patrimônio cultural brasileiro, cabendo ao primeiro, o  
inventário sistemático, registro, vigilância, tombamento, desapropriação e, a ambos, a  
aquisição, recuperação, preservação assim como valorização e difusão. 
Justificativa 
   Chega de criar “conselhos”, novas repartições públicas para entulhar mais a Administração e 
regurgitar a folha de pagamento. Vamos prestigiar nossas entidades civis. A União já tem encargos 
demais com a população carente. É hora de atribuir-se também a pessoas físicas e jurídicas a 
responsabilidade pelo patrimônio cultural. Todo o bem tombado ou desapropriado pela União em 
nome da cultura está condenado a destruição como é público e notório em todo o País, pela ausência 
do Poder Público na sua recuperação e manutenção. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a matéria pertence à lei ordinária e já está apontada em dois parágrafos 
do primeiro artigo dedicado à Cultura.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10513 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item I ao Artigo 389 a seguinte redação:  
I - conservação e restauração dos bens tombados, e do patrimônio arqueológico de sua  
propriedade ou sob sua responsabilidade. 
Justificativa: 
   O nível de valorização da Arqueologia em um país é bem significativo de seu grau cultural. No 
Brasil este deixa muito a desejar sendo, portanto, necessárias medidas que alterem profundamente 
este perfil. 
   Vivemos até agora, de descobertas ocasionais, mas é necessário desenvolver trabalhos 
sistemáticos de pesquisas organizadas, locais, ao primeiro indicio que surgir. 
   Como não existe uma legislação apropriada à defesa do patrimônio arqueológico, a maioria das 
peças encontradas seguem destino ignorado, permanecendo em mãos de particulares quando estes 
deveriam ser obrigados a encaminhá-las a órgãos competentes, sob pena de serias punições. 
   Os achados são preciosos documentos que, se destruídos, mutilados ou ignorados, representam 
uma grande perda para nossa vida cultural, impedindo a reconstrução e compreensão de povos 
antigos que viveram naquela região. 
   Toda peça arqueológica deve pertencer ao acervo cultural do país, pois, somente os órgãos 
especializados serão capazes de preservá-los e torná-los objeto de estudo de alunos, professores, 
pesquisadores e cientistas para que possam reconstruir com fidedignidade a história das culturas 
antigas que são, em verdade, o alicerce da civilização atual. 
   A conscientização dos brasileiros sobre a importância deste patrimônio representa a preservação 
da atual e futura “Cultura Brasileira”. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido e a matéria está constitucionalmente tratada em outros dispositivos do 
Projeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:10862 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescenta-se ao parágrafo único do Art. 389 o seguinte item III:  
"Benefícios de isenção fiscal". 
Justificativa: 
   Uma das formas indiretas de dar amparo ao patrimônio cultural é justamente aquela que suspende 
a cobrança de impostos ou tributos de qualquer natureza, visto que num País da dimensão do nosso 
será difícil em muitos casos oferecer diretamente assistência administrativa às áreas patrimoniais 
oficialmente tombadas. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, remetendo-se a matéria para a lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11446 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
  Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado:Art.389  
Suprima-se do "caput" do art. 389 do Projeto de Constituição a expressão "respaldado por  
conselhos representativos da sociedade civil." 
Justificativa: 
   A criação de Conselhos é matéria de legislação infraconstitucional. 
   Por esse motivo, propomos a supressão daquela expressão. 
   Além de tudo, o termo “respaldado” é objeto da mais vaga significação semântica, o que pode 
perturbar o sentido de qualquer texto legal. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11447 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado:Art.389  
Dê-se ao item II do parágrafo único do art. 389 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 389. ..................................  
Parágrafo único. ............................  
II - criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus,  
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espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos, videográficos e musicais e outros espaços  
destinados a atividades culturais." 
Justificativa: 
   A redação original do dispositivo obscurece sua intenção real, que é a de favorecer objetivamente a 
atividade cultural. 
   Da forma como se o redigiu, visando a privilegiar “outros espaços que a coletividade atribua 
significado”, o sentido, além de vago, pode causar vias de interpretação. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, ficando a matéria para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11858 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se artigo 390 e parágrafos. 
Justificativa: 
   A emenda “enxuga” o texto do Capítulo III, do Título IX. 
Parecer:   
   Acolhida a Emenda. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:11990 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- Dê-se ao art. 37 a seguinte redação:  
Art. 37: Qualquer cidadão ou partido político  
é parte legítima para propor ação popular que vise  
a anular atos lesivos ao patrimônio público ou de  
entidades de que o Estado participe"  
- Suprima-se o § 3o. do art. 390. 
Justificativa 
Há que distinguir entre a ação popular, típico exercício da cidadania, com legitimação do cidadão e 
dos partidos políticos, das ações coletivas para a defesa de interesse difusos, para as quais o Projeto 
já prevê a legitimação do MP, do Defensor do Povo, das associações e Sindicatos representativos de 
interesses sociais e coletivos. 
Quanto ao mais é preferível manter a fórmula da Constituição vigente (ressalvada a maior amplitude 
dada ao conceito de “patrimônio público”), que já permite a ação popular contra atos lesivos, 
conquanto não ilegais, conforme preleciona, entre outros José Afonso da Silva, até porque a redação 
do Projeto permitiria o uso da ação popular por simples ilegalidade, equiparando-a a uma ação 
anulatória. 
Finalmente, a supressão do § 3º do art. 390 deve-se à circunstância de estar a ação popular nele 
contemplada contida na prevista no art. 37, dirigida tanto à conduta comissiva quanto à omissiva, 
segundo doutrina e jurisprudência pacificas. 
Parecer:   
   Em parte a proposta encontra albergue nas disposições focalizadas. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:13694 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Dispositivo Emendado: O artigo 388, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 388 - O Estado dará proteção especial em sua integridade e desenvolvimento, ao patrimônio  
histórico-cultural, inclusive às manifestações das culturas popular, indígenas, de origem africana e  
dos vários grupos imigrantes que participam do processo civilizatório brasileiro. 
Justificativa 
Sem alterar o conteúdo do dispositivo, damos–lhe nova redação. Lembramos que constitui tradição 
em matéria constitucional brasileira, a expressão "Ficam sob a proteção especial do Poder Público" 
expressão que assegura cuidados especiais merecidos por esse patrimônio, que convêm seja 
mantida. 
Parecer:   
   A proposta do Constituinte está mantida, no mérito, em dispositivo do Projeto.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16821 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: O artigo 389, fica assim redigido:  
Art. 389 - Compete ao Poder Público, respaldado por conselhos representativos da  
sociedade civil, promover e apoiar o desenvolvimento, a proteção e conservação do  
patrimônio histórico-cultural brasileiro, através de todas as formas de acautelamento e preservação  
de acervos, assim como de sua valorização e difusão. 
Justificativa: 
   Entendemos que colocar as formas de execução da proteção tais como inventario sistemático, 
registro, vigilância, tombamento, desapropriação e aquisição, não se justifica no texto constitucional. 
   Tais operações podem limitar a ação dos órgãos e entidades incumbidas desta face a evolução 
natural dos métodos e técnicas. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a matéria já está constitucionalmente tratada em outro dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:16822 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: O item I do artigo 389, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 389 - ........................... 
I - conservação e restauração dos bens e documentos de sua propriedade, tombados ou sob sua  
responsabilidade. 
Justificativa: 
   Antes de tudo, o Estado tem obrigação de proteger os bens e documentos de sua propriedade, 
independente do seu tombamento ou não. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a matéria está constitucionalmente tratada em outro dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17695 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Sugere-se a seguinte redação ao artigo 389:  
Art. 389 - Compete ao Poder Público promover, difundir, apoiar e proteger o patrimônio cultural  
brasileiro através de vigilância, inventário sistemático, registro, tombamento, aquisição,  
desapropriação e outras formas de identificação e controle.  
Parágrafo 1o. - Serão criados conselhos representativos da sociedade civil para respaldar  
o poder público na identificação e proteção do patrimônio cultural.  
Parágrafo 2o. - Repita-se o parágrafo único do projeto. 
Justificativa: 
   Da forma como está redigido o projeto, os conselhos passam a ser uma restrição a competência do 
Poder Público na proteção dos bens do patrimônio cultural. Por outro lado, é essencial que sejam 
criados conselhos de identificação e proteção destes bens. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a matéria está constitucionalmente tratada em outro dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17702 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
TÍTULO IX - CAPÍTULO III  
ARTIGO 390 - PARÁGRAFO 1o.  
Sugere-se a seguinte redação para o citado dispositivo:  
Parágrafo 1o. - Os bens do patrimônio cultural cumprem função social pela só declaração,  
restringindo, por isso, o direito de propriedade. 
Justificativa: 
   O que se deseja garantir é que o bem de patrimônio cultural esteja compreendido na função social, 
independentemente de seu uso, pelo simples fato de ser bem cultural. 
Parecer:   
   A proposta está atendida em outro dispositivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:17720 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, aos seguintes artigos do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
[...] 
Art. 388. - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e  
à memória dos diferentes grupos e classes formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e de viver; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico.  
Parágrafo único. - O Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, o patrimônio  
ecológico e material, o patrimônio e as manifestações da cultura popular, das culturas  
indígenas, das de origem africana e dos vários grupos imigrantes que participam do processo  
civilizatório brasileiro.  
Art. 389. - Compete ao Poder Público, respaldado por Conselhos representativos da  
sociedade civil, promover e apoiar o desenvolvimento e a proteção do patrimônio  
ecológico e material, do patrimônio cultural brasileiro, através de inventário sistemático,  
registro, vigilância, tombamento, desapropriação, aquisição e de outras formas de acautelamento e  
preservação, assim como de sua valorização e difusão.  
Parágrafo único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão  
anualmente recursos orçamentários para a proteção e difusão do patrimônio ecológico e material, do  
patrimônio cultural, assegurando prioritariamente:  
I - .........................................  
II - criação, manutenção e apoio ao funcionalismo de bibliotecas públicas, escolares e  
particulares, arquivos, museus, espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos, vidiográficos e  
musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua significado.  
Art. 390. - Os danos e ameaças contra o patrimônio ecológico, material, cultural e turístico serão 
punidos na forma da lei.  
Parágrafo 1o. - O direito de propriedade sobre bem do patrimônio ecológico e cultural será  
exercido em consonância com a sua função social.  
Parágrafo 2o. - Cabe a toda pessoa física ou jurídica a defesa do patrimônio ecológico,  
material, cultural e turístico do país.  
Parágrafo 3o. - Cabe ação popular nos casos de emissão do Estado em relação à proteção do  
patrimônio ecológico, material cultural e turístico.  
[...] 
Justificativa: 
   A presente emenda é contribuição de Associação do Magistério Municipal de Curitiba, através de 
grupo de trabalho designado para o acompanhamento da Assembleia Nacional Constituinte. A 
preocupação foi a de assegurar formas para a melhoria de qualidade de ensino, fundamentadas em 
três pontos básicos: 

a) Ensino fundamental público e gratuito, com duração de nove anos (do pré-escolar à 8º série); 
b) Remuneração condigna aos profissionais da educação; 
c) Responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios com relação a previsão de recursos, 

indispensável a que o objetivo proposto seja atingido. 
   Os estudos foram desenvolvidos por um período de trinta dias, coordenados por uma Comissão 
democraticamente eleita pelos professores e, posteriormente, submetidos e aprovados em 
assembleia geral de classe. 
Parecer:   
   A proposição em tela apresenta extensa contribuição para o capítulo relativo à educação e cultura. 
Vários aspectos da Emenda acham-se em essência incorporados ao Substitutivo, que, com base nos 
trabalhos das Subcomissões e Comissões temáticas, assim como na contribuição individual dos 
Senhores Constituintes, procura aperfeiçoar o texto do Projeto. Deve-se observar, no entanto, que, 
embora consideremos de grande importância Emendas como a que hora examinamos, o Substitutivo 
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deve levar em conta a hierarquia de normas jurídicas e necessidade de elaborar uma Constituição 
concisa. Assim buscamos sempre que possível incorporar na essência os princípios que podem 
conduzir ao enriquecimento do texto. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:18398 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se ao "caput" do art. 388 do Projeto de Constituição entre as palavras "histórico e  
paisagístico" a palavra religioso". 
Justificativa: 
   A sociedade brasileira desenvolveu-se embasada em sólidos valores religiosos. 
   A conservação de monumentos ou marcas religiosas, representa a conservação da própria história 
e memória nacional.  
Parecer:   
   O "religioso" habita ora um, ora outro território da cultura, citados no dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18723 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Assunto: - Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo III - Da Educação e Cultura Proteção do Artesanato  
Nos termos do § 1o., do art. 23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte,  
apresentamos emenda aditiva, para que se acresça ao art. 388, Parágrafo Único, medida de proteção  
ao artesanato, ficando assim sua redação:  
"Art. 388 - ..........................  
Parágrafo Único - O Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, o patrimônio e as  
manifestações da cultura popular, das culturas indígenas, das de origem africana e dos vários  
grupos imigrantes que participam do processo civilizatório brasileiro. A proteção e o  
desenvolvimento do artesanato será objeto de lei, para coordenação das ações da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios." 
Justificativa: 
   O objetivo da presente emenda é a de tornar explicita que cabe ao Poder Público por incumbência 
legal a proteção e o desenvolvimento do artesanato. 
   Não queremos que se interprete o desenvolvimento da cultura popular, das culturas indígenas, das 
de origem africana e dos vários grupos imigrantes que participam do processo civilizatório brasileiro 
apenas no tocante às manifestações folclóricas, tais como Reizado, Bumba-meu-Boi, Folia de Reis, 
Presépio, Congo, Congada, Pastoril, Dança-do-São-Gonçalo, Marujada, Fandango, Cavalhada e 
outras manifestações regionais. 
   Porém o que temos em mira é justamente a proteção também da criatividade popular, e no tocante 
damos dois exemplos: arte indígena (arte plumária, mascaras, fiação e tecelagem, trançado, 
cerâmica, etc.), e de artesanato regional (renda, cerâmica, etc.). 
   Bem sabemos que a criatividade popular continua no campo da música, do teatro, das artes 
plásticas, enfim de uma rede infinita de manifestações, que têm sido objeto de apoio do Governo 
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através da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), da Empresa Brasileira de Turismo 
(EMBRATUR), e de órgãos regionais estaduais e municipais. 
   Ao explicar o artesanato nosso objetivo foi que as manifestações e o patrimônio da cultura popular 
e outros não fossem vistos apenas no lado lúdico, porém por igual naquilo que representa uma 
atividade econômica de grande expressão no País, como é o caso do artesanato, famoso pela 
fabricação de tecidos e de confecções de roupas. 
   É a justificação. 
Parecer:   
   O acréscimo trata do artesanato, território da cultura popular, já escrita no dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18895 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva e supressiva  
Dê-se ao artigo 389 do projeto de Constituição a seguinte redação: suprimindo-se ao  
artigos 386, 387, 388 e 390:  
"Art. 389 - O Poder Público promoverá e incentivará a preservação de sítios, edificações  
objetos, documentos e outros bens de valor cultural arqueológico, histórico, científico,  
artístico, ecológico e paisagístico - através de seu inventário sistemático, vigilância,  
tombamento, aquisição e outras ações de acautelamento e proteção.  
§ 1o. - Os bens próprios, sob administração ou tombamento pelo Poder Público, receberão,  
anualmente, recursos financeiros, através de lei orçamentária, destinados à sua conservação,  
manutenção e permanência de seu valor e interesse cultural.  
§ 2o. - Os danos contra o patrimônio cultural e artístico serão punidos na forma da lei". 
Justificativa 
A emenda tem em mira suprimir do Projeto aquelas disposições que são absolutamente 
incompatíveis com a garantia individual do direito à propriedade, harmonizando os princípios de 
incentivo a preservação do patrimônio cultural e artístico com os direitos e garantias antes aludidos. 
De outra parte, foram também expungidos do projeto normas estranhas a um texto constitucional, que 
deve ser o mais conciso possível, evitando-se quaisquer excessos, prejudiciais a sua vida, que deve 
ser duradouro. 
Parecer:   
   O artigo 389 foi suprimido, bem como os de números 386 e 390, por tratarem de matéria 
infraconstitucional.  
Acolhida parcialmente a Emenda. 
 
   
   EMENDA:18947 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 389 - INCISO II  
Suprima-se, do inciso II do art. 389, as expressões "espaços cênicos, cinematográficos,  
audiográficos, videográficos e musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua significação. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 45  

 

   Um extremo rigor comanda o capítulo sobre Educação na parte relativa à destinação de verbas 
públicas. Ali se estabeleceram normas rígidas e exigentes para as escolas particulares, só abrindo 
exceção para as filantrópicas, comunitárias ou profissionais. No entanto, o inciso II do art.389 é 
extremamente liberal com as mesmas verbas públicas, quando se trata de repassá-las, a critério de 
uma vaga coletividade, para áreas ainda mais vagas, chamadas de espaços! Cênicos, autográficos, 
videográficos e outros!!! 
   São dois pesos e duas medidas, que se revelam absolutamente incompatíveis. 
   Daí, a supressão proposta. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido por contemplar matéria ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19730 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O parágrafo único do art. 388 passa a ser § 1o..  
Adite-se o § 2o.:  
§ 2o. - A lei criará Sistema Nacional de:  
I - Arquivos  
II - Bibliotecas  
III - Museus  
IV - Casas de Cultura 
Justificativa: 
   País de dimensão continental, a memória nacional brasileira tão privilegiada, só terá base solida de 
sustentação com a criação de Sistemas Nacionais, nas áreas das entidades culturais. 
   Sobre o assunto há diversos projetos de lei em tramitação no Congresso, e a emenda só objetiva 
reforçar o esforço dos denodados lutadores em prol da cultura nacional erudita, ainda mais que a 
cultura popular está prevista no “caput” do artigo. 
Parecer:   
   O dispositivo foi suprimido por tratar de matéria atinente à lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21807 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo III - Art. 285  
Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo 285 as expressões:  
Art. 285 - ... espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros espaços  
destinados às manifestações artístico-culturais; 
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Justificativa: 
   Entende-se que os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às manifestações 
da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 
   Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também 
técnico e logístico do Estado, à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais. 
   Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual 
efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial aquela de caráter profissional. 
   Como, igualmente, o estimulo do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas 
atividades artísticas – Expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21811 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IX - Capítulo III - Art. 284  
Sugere-se a seguinte redação ao referido art. 284:  
Art. 284 - O Estado garantirá a cada um o pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e dará proteção, apoio e incentivo à criação,  
produção, circulação, difusão e ao livre acesso aos bens culturais. 
Justificativa: 
   Importante se faz nominar no caput do artigo em pauta, as atividades culturais as quais 
necessariamente deverão merecer a proteção, o apoio e o incentivo do Estado. 
   Justifica-se ainda a presente emenda uma vez que expressa o princípio em questão, garantir-se-á a 
livre manifestação artística – expressão da cultura – fator esse imprescindível ao desenvolvimento 
cultural da comunidade e a consolidação das liberdades democráticas. 
Parecer:   
   O "livre acesso aos bens culturais" é um dos direitos culturais, proclamados no dispositivo e 
também anunciado na parte do Projeto que trata dos "Direitos e Garantias Individuais".  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23015 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título IX - Capítulo III - Art. 285  
Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo 285 as expressões:  
Art. 285 - ... espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros espaços  
destinados às manifestações artístico-culturais; 
Justificativa: 
   Entende-se que os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às manifestações 
da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 
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   Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também 
técnico e logístico do Estado, à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais. 
   Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual 
efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial aquela de caráter profissional. 
   Como, igualmente, o estimulo do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas 
atividades artísticas – Expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
  
   
   EMENDA:23981 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX - CAPÍTULO - ART. 285  
ACRESCENTE-SE AO TEXTO DO CAPUT DO MENCIONADO ARTIGO AS EXPRESSÕES:  
ART. 285 - ...espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros espaços  
destinados às manifestações artístico-cultural; 
Justificativa: 

a) Entende-se que os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às 
manifestações da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 

b) Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio 
também técnico e logístico do Estado, à criação, produção, circulação e difusão dos bens 
culturais. 

c) Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no 
qual efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial aquela de caráter 
profissional. 

Como, igualmente, o estimulo do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas                       
atividades artísticas – Expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24088 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 285.  
Acrescente-se no artigo 285 a seguinte expressão: "e turístico." 
Justificativa: 
   A presente proposta dá-se pelo fato de ser até certo ponto injustificável a não consideração dos 
aspectos turísticos quando da definição daquilo que constitui o patrimônio cultural brasileiro. Há que 
se preservar não só os bens de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e 
cientifico, mas também aqueles de valor turístico. Exemplo disso, e apenas para citar alguns deles, 
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temos os Orelhões de Itu, o Hotel Águas Lindóia, o Grande Hotel Águas de São Pedro, todos 
indiscutivelmente podendo ser tombados, dado suas relevâncias turísticas. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26621 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Capítulo III, Título IX.  
Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo III - Da Educação e Cultura  
Acrescente-se no Capítulo III, do Título IX, do Substitutivo o seguinte artigo, seu parágrafo  
único e respectivo incisos, onde couber:  
Art. ... - Compete ao Poder Público, respaldado por conselhos representativos da  
sociedade civil, promover e apoiar o desenvolvimento e a proteção do patrimônio  
cultural brasileiro, através de inventário sistemático, registro, vigilância, tombamento,  
desapropriação, aquisição e de outras formas de acautelamento e preservação, assim como de sua  
valorização e difusão.  
Parágrafo único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão  
anualmente recursos orçamentários para a proteção e difusão do patrimônio cultural, assegurando  
prioritariamente:  
I - conservação e restauração dos bens tombados, de sua propriedade ou sob sua responsabilidade;  
II - criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus,  
espaços cênicos, cinematográficos e musicais, e outros espaços destinados a atividades culturais. 
Justificativa: 
O inventário sistemático, a vigilância, a administração, aquisição, tombamento e outras formas de 
acautelamento e proteção dos bens culturais, mais que uma ação de política, é tarefa substantiva 
decorrente do dever do Estado e da Sociedade de preservar a memória da nação.  
Mas não basta tombar e abandonar os sítios e monumentos, são necessários recursos para 
conservação e manutenção destes valores da natureza, da história e da arte brasileiras.  
Parecer:   
   As sugestões, em parte estão acolhidas, em parte constitucionalmente tratadas no Projeto, portanto 
prejudicadas.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:27819 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX - Capítulo III - Art. 285  
Acrescente-se ao texto do "caput" do mencionado artigo 285 as expressões:  
Art. 285 - ... espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros espaços  
destinados às manifestações artístico-culturais; 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 49  

 

Justificativa: 
Entende-se que os espaços físicos, cinematográficos, músicas e outros próprios às manifestações da 
criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural.  
Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também 
técnico e logístico do Estado à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais; ainda, a 
concentração do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual efetivamente 
desenvolve-se a atividade em tela, em especial aquela de caráter profissional, como, igualmente, o 
estimulo do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas atividades artísticas – 
Expressão da cultura de um povo.  
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28450 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Modificado: Art. 285.  
Adite-se ao artigo 285 do Projeto, os seguintes parágrafos:  
§ 1o. - A lei estabelecerá prioridades, incentivos e vantagens para a produção e o  
conhecimento da arte e de outros bens e valores culturais brasileiros, especialmente quanto à  
formação e condições de trabalho de seus criadores, intérpretes, estudiosos e  
pesquisadores; à produção, circulação e divulgação de bens e valores do intérprete e do tradutor.  
§ 2o. - O Estado estimulará a criação e o aprimoramento de tecnologias pra fabricação  
nacional de equipamentos, instrumentos e insumos necessários à produção cultural no País. 
Justificativa: 
É de uma importância para o desenvolvimento cultural brasileiro, a criação e o aprimoramento de 
tecnologias para fabricação nacional de equipamentos e instrumentos destinados às diversas formas 
de manifestações artísticas.  
Todos sabem das dificuldades que têm as grandes orquestras nacionais para a substituição e 
renovação de seus equipamentos praticamente todos importado.  
Ainda recentemente, apenas como ilustração, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília, 
levou um ano para conseguir importar equipamentos e instrumentos que lhe foram doados, não sem 
antes dispender somas de que não dispunha para caução, impostos etc. 
O Brasil, pela sua tradição cultural, deve não só de amparar os artistas nacionais, como propiciar-lhes 
condições de trabalho; garantir seus direitos como autor, interprete e tradutor, e, principalmente, 
fabricar os equipamentos, instrumentos e insumos necessários a produção cultural no país e que o 
livrem, da eterna dependência estrangeira.  
Parecer:   
   No mérito, a Emenda está acolhida, quando dispositivo reza que "a lei estabelecerá incentivos para 
a produção e o conhecimento dos bens e valores culturais brasileiros".  
Pela prejudicialidade. 
  
   
   EMENDA:28826 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Renumerando-se o art. 285 como art. 284 e o art. 284 como art. 285, dê-se, a este último, a  
seguinte redação:  
"Art. 285 - O Estado garantirá a cada um o pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e dará proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão da cultura.  
§ 1o. - Ficam sob a proteção especial do Poder Público as obras, objetos, documentos,  
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, artístico, arqueológico, científico e  
ecológico, integrantes do patrimônio cultural brasileiro.  
§ 2o.- O Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, as manifestações de cultura  
popular, das culturas indígenas, das de origem africana e das de outros grupos que participam do  
processo civilizatório brasileiro.  
§ 3o. - O direito de propriedade dobre bens do patrimônio cultural será exercido em  
consonância com a sua função social, na forma definida em lei.  
§ 4o. - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento dos bens e valores  
culturais brasileiros." 
Justificativa: 
A fim de que o artigo 285 não seja moralmente declaratório, este artigo deve anteceder ao 284, que 
passa a ser o artigo 285. 
A permanência do § 5º impedirá o Governo de prosseguir com a política de incentivos à indústria 
cinematográfica e a inúmeras outras atividades culturais que são organizadas em forma empresarial. 
Por tais motivos, oferecemos a presente Emenda. 
Parecer:   
   A nova ordenação do texto atende parcialmente às intenções do ilustre Constituinte.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:29009 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA - TÍTULO IX - CAPÍTULO III - ART. 285  
Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo 285 as expressões:  
Art. 285 - ... espaços cênicos cinematográficos, musicais e outros espaços  
destinados às manifestações e artísticos- culturais; 
Justificativa: 
Entende-se que os espaços cônicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às manifestações 
da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 
Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também 
técnico e logístico do Estado, à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais. 
Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual 
efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial àquela de caráter profissional. 
Como, igualmente, o espírito do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas 
atividades artísticas – Expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
  
   
   EMENDA:29580 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo III - Art. 285  
Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo 285 as expressões:  
Art. 285. ..."espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;" 
Justificativa: 
Entende-se que os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às manifestações 
da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 
Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também 
técnico e logístico do Estado à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais.  
Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual 
efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial àquela profissional.  
Como, igualmente, o estimulo do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas 
atividades artísticas – Expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30673 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX - Capítulo III - Art. 285  
Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo 285 as expressões:  
Art. 285 - ... espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros espaços  
destinados às manifestações artístico-culturais; 
Justificativa: 
   Entende-se que os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às manifestações 
da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 
   Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também 
técnico e logístico do Estado, à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais. 
   Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual 
efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial aquela de caráter profissional. 
   Como, igualmente, o estimulo do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas 
atividades artísticas – Expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
     
   EMENDA:32172 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  

 

Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 285 a seguinte locução "do Estado", ficando o artigo assim redigido:  
Artigo 285 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e  
à memória do Estado e dos diferentes grupos e classes formadoras da sociedade brasileira, aí  
incluídas as formas de expressão, os modos de fazer e de viver; as criações científicas,  
artísticas e Tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e  
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. 
Justificativa: 
Nos termos em que está redigido o artigo 285 define cultural como os bens que constituem termo de 
referência à ação de grupos e classes sociais, no sentido de atuação popular, individual e coletiva. A 
emenda proposta visa assegurar que o Estado também é fonte de bens culturais.  
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32174 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 285 a seguinte locução: "histórico" ficando o artigo assim redigido:  
Artigo 285 - Constituem patrimônio histórico-cultural brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e  
à memória dos diferentes grupos e classes formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e de viver; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, artístico, ecológico e científico. 
Justificativa: 
O uso do termo “patrimônio histórico-cultural brasileiro” dará maior abrangência aos bens do País 
representados não só nas suas diversas formas de manifestações culturais, como também no registro 
dos fatos históricos documentos.  
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32898 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 285  
Inclua-se o seguinte parágrafo:  
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§ 1o. - A omissão do Estado em relação à proteção do patrimônio cultural é crime punível na  
forma da lei. 
Justificativa: 
Alto número de crimes contra bens e valores culturais - demolição, descaracterização, evasão - dá-se 
por omissão das autoridades competentes. 
Parecer:   
   A Emenda está acolhida no mérito, com a introdução de dispositivo que prevê a punição aos danos 
e ameaças contra o patrimônio cultural.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:33591 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX - Capítulo III - Art. 285  
Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo 285 as expressões:  
Art. 285 - ... espaços cênicos,  
cinematográficos, musicais e outros espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 
Justificativa: 
   Entende-se que os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às manifestações 
da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 
   Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também 
técnico e logístico do Estado, à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais. 
   Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual 
efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial aquela de caráter profissional. 
   Como, igualmente, o estimulo do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas 
atividades artísticas – Expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
    
   EMENDA:33708 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Propõe-se adicionar ao Capítulo da Educação e Cultura, como parágrafos do art. 285:  
"§ 1o. - O poder público, com a efetiva colaboração da comunidade, promoverá e apoiará o  
desenvolvimento e proteção do patrimônio cultural brasileiro, através de inventário sistemático,  
registro, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e 
preservação, assim como de sua valorização e difusão.  
§ 2o. - Os danos e ameaças contra o patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.  
§ 3o. - Cabe ação popular nos casos de omissão do Estado em relação à proteção do  
patrimônio cultural." 
Justificativa 
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O parágrafo 1º é nova redação, com melhor detalhamento, do parágrafo 1º do artigo anterior, para o 
qual propusemos emenda supressiva. 
Os parágrafos 2º e 3º são novos. De nada adianta o compromisso constitucional com a proteção do 
patrimônio cultural brasileiro se o Poder Público e a comunidade não assumirem responsabilidades 
penais pelos danos ou omissões referentes ao que expressa o parágrafo primeiro. 
Parecer:   
   A Emenda está acolhida com exceção do último parágrafo proposto, contido já em outro dispositivo 
do Capítulo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:33791 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX - Capítulo III - Art. 285  
Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo 285 as expressões:  
Art. 285 - espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros espaços destinados às  
manifestações artístico-culturais; 
Justificativa 
   Entende-se que os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às manifestações 
da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 
   Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também 
técnico e logístico do Estado, à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais. 
   Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual 
efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial aquela de caráter profissional. 
   Como, igualmente, o estimulo do Estado ao livre, fácil e maior acesso da comunidade às referidas 
atividades artísticas – Expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está contemplada em outros dispositivos do Capítulo. 
Seu detalhamento e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34817 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 285. 
Justificativa 
O dispositivo já está previsto no art. 284, § 1º.  
Parecer:   
   A presença do dispositivo é necessário como diretriz à legislação complementar e ordinária, bem 
como para a elaboração de políticas culturais.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   EMENDA:00577 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Acrescenta expressão ao § 2o. do art. 251, do Projeto de Constituição (A), cuja redação ficará  
assim constituída:  
Art. 251 ......................... 
§ 2o. - A Lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento dos bens e valores  
culturais brasileiros, cabendo a União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios  
aplicarem, anualmente, nunca menos de dois por cento, da receita resultante de impostos,  
inclusive a proveniente de transferência. 
Justificativa 
O Capítulo III, do Título VIII, que trata da Educação, Cultural e do Desporto, do Projeto de 
Constituição aprovado pela Comissão de Sistematização, não obstante o elevado mérito de várias 
disposições, entre as quais o artigo 245, que estabelece percentuais mínimo da receita de impostos 
na manutenção e desenvolvimento os ensino configura uma grave lacuna, ao não prever aplicação 
compulsória mínima, pelos poderes, ao desempenho de atividades culturais. 
Em um país onde, especialmente, os segmentos mais jovens da população não encontrar 
oportunidades para a prática das diferentes manifestações culturais, com sérias repercussões para a 
própria expressão de nossa Nacionalidade, é imperioso que se assegurem condições aos diversos 
campos da cultura popular, cujos benefícios, em pouco tempo, certamente resultarão em menores 
índices de violência, consumo de drogas e delinquências entre os jovens brasileiros.  
Paralelamente à garantia de que o ensino conterá com os recursos indispensáveis à restruturação do 
setor e à continuada busca de seu aperfeiçoamento, também a Cultura merece tratamento idêntico, 
pela prioridade de que se reveste na formação de nosso povo.  
Mais do que em qualquer época, os menores, jovens e adolescentes de hoje necessitam de amplas 
alternativas de lazer e formação profissional e cultural, sem o que se transformam em vítimas do ócio 
e do ópio, da falta de perspectivas que conduz à insatisfação, à rebelde e ao desajuste emocional e 
social.  
Daí a presente Emenda, que objetiva estabelecer a aplicação mínima de dois por cento da receita 
resultante de impostos manutenção e desenvolvimento da cultura, para tender as necessidades de 
oportunizar a todas as camadas da população participando arreta na criação de desenvolvimento de 
eventos culturais.  
Parecer:   
   A nobre Constituinte Maria Lúcia apresenta Emenda aditando ao § 2o. do Art. 251 vinculação de 
recursos das receitas federais, estaduais, municipais e do DF para aplicação na produção e 
divulgação da Cultura Brasileira. Argumenta a Parlamentar que o incentivo à Cultura, por parte dos 
Poderes Públicos, atende "as necessidades de oportunizar a todas as camadas da população 
participação direta na criação e desenvolvimento de eventos culturais". Informa, ainda, que, "mais do 
que em qualquer época, os menores jovens e adolescentes de hoje necessitam de amplas 
alternativas de lazer e formação profissional e cultural, sem o que se transformam em vítimas do ócio 
e do ópio, da falta de perspectivas que conduz à insatisfação, à revelia e ao desajuste emocional e 
social". Procedentes e corretas são as razoes da Constituinte. Entretanto,  
tem sido o comportamento desta Assembleia não escrever no Projeto vinculações orçamentárias para 
qualquer setor de ação do Estado (com exceção da "prioridade Educação"), o que seria um proceder 
sem fim, culminando na institucionalização de mandamentos alienados das múltiplas realidades 
nacionais e na inviabilização dos orçamentos públicos. A aplicação dos recursos na produção e 
divulgação dos bens e valores culturais brasileiros constará dos planos e políticas públicas consoante 
às exigências de cada lugar, grupo e cultura, não sendo razoável prever vinculação genérica e 
imutável a nível constitucional.  
Pela rejeição. 
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     EMENDA:00662 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do artigo 251 do Projeto de Constituição (a). 
Justificativa 
O dispositivo cuja supressão sugerimos na presente emenda veda “a destinação de recursos públicos 
a entidades culturais privadas de fins lucrativos”, ressaltamos os incentivos, estabelecidos em lei, 
para a produção e o conhecimentos dos bens e valores culturais brasileiros.  
É certo que o Projeto de Constituição em exame prevê a possibilidade de incentivos à cultura, através 
da lei, mas não queremos deixar assunto de tamanha relevância ao sabor da interpretação de 
hermeneutas, no futuro: o fato de determinadas entidades culturais terem fins lucrativos não 
descaracteriza nem desmerece a sua importância para a cultura global do País. É sabido, por 
exemplo, que grupos teatrais privados, e de fins lucrativos, mal conseguem sua sobrevivência apenas 
nas praças do Rio de Janeiro e São Paulo, dadas as características históricas e de densidade 
demográfica destes centros populacionais. O mesmo poder-se-ia dizer da opera, das exposições de 
arte, etc., de tal sorte que corremos o risco de limitar a divulgação da cultura apenas às grandes 
metrópoles, o que, convenhamos, conflita com o espirito com o espirito maior da Carta que se deseja 
elaborar para o País.  
A extirpação do § 3° do artigo 251, por sua vez, de nada altera a unidade e a coerência do Capítulo 
III, Título VIII, do Projeto.  
Parecer:   
   A presente Emenda de autoria do nobre Constituinte José Ulisses de Oliveira pretende suprimir o  
§ 3o., do artigo 251, do Projeto, que, ao ressalvar os incentivos para a produção e o conhecimento 
dos bens e valores culturais brasileiros que possam ser estabelecidos através de lei, veda a 
destinação de recursos públicos a entidades culturais privadas de fins lucrativos. Argumenta o Autor 
que "o fato de determinadas entidades culturais terem fins lucrativos não descaracteriza nem 
desmerece a sua importância para a cultura global do País"; e que, vigido o dispositivo, "corremos o 
risco de limitar a divulgação da cultura apenas às grandes metrópoles, o que conflita com o espírito 
maior da Carta que se deseja elaborar para o País". A ideia da Assembleia, até aqui, foi evitar o 
paternalismo, o protecionismo, o dirigismo cultural, a mercantilização ou o risco de corrupção nos 
processos de incentivo e estímulos culturais. Porque, a rigor, indo-se às últimas consequências, 
poder-se-á afirmar que qualquer entidade, pública ou privada, tem um caráter, aspecto ou fim cultural. 
Os incentivos fiscais à Cultura, sistematizados em lei vigente, estão regulamentados no sentido de se 
dar apoio, condições e oportunidades à criação, preservação, divulgação e circulação de bens e 
valores culturais brasileiros, personalizados em instituições, entidades eminentemente culturais, isto 
é, ligadas ao conhecimento, à criação, à vivência e convivência, ao fazer social da Gente Brasileira, e 
não incentivar financeiramente, fazer doações a "empresas", entidades comerciais, industriais ou de 
serviços que persigam prioritariamente o lucro. Essa legislação poderá ser ampliada e aperfeiçoada, 
porém sempre com o objetivo de incentivar a produção e o conhecimento dos bens e valores culturais 
brasileiros, o que vale dizer daqueles elementos ligados à nacionalidade , às nossas raízes, às 
nossas identidades, ao patrimônio do país, à história e aos sonhos do Homem Brasileiro.  
Essas entidades procuram, antes de tudo, "lucros culturais", retornos relacionados à plena expressão 
e realização do ser humano em sociedade, onde os possíveis excessos financeiros de suas 
atividades não constituirão "retiradas" de investidores ou sócios, mas recursos para custear despesas 
essenciais e reinvestimento circular aplicável na multiplicação imponderável daqueles "lucros 
culturais". A permanência do § 3o. do artigo 251 no Projeto preserva, "in totum", os incentivos fiscais 
para a Cultura, livrando-os de possíveis descaminhos, degenerescências e outras jaças capazes de 
lhes impossibilitarem suas nobres consequências. Pela rejeição da Emenda. 
 
     EMENDA:01035 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendados: Art. 251, § 3o., do Projeto de Constituição (A)  
Suprima-se o § 3o., do artigo 251, do Projeto de Constituição, ficando o § 4o. com a numeração  
anterior. 
Justificativa 
A permanência do § 3°, do art. 251, impedirá Poder Público de prosseguir com a política de incentivos 
a inúmeras atividades culturais que são organizadas em forma empresarial, prejudicando, 
substancialmente a aplicação da Lei Sarney.  
O cinema, o teatro, o livro, o circo, a dança daquela forma organizados, não se beneficiam mais com 
os recursos hoje sustentam o seu desenvolvimento.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p00662-1. 
 
     EMENDA:01103 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se a palavra "brasileiros” do texto do Parágrafo segundo do artigo 251. 
Justificativa 
A cultura brasileira, para o seu desenvolvimento, necessita de estar em contato com os bens e 
valores culturais da humanidade. A limitação contida na redação atual do Parágrafo segundo, em que 
os incentivos são só para “a produção e o conhecimento dos bens e valores culturais brasileiros”, vai 
impedir um intercambio enriquecedor com o contexto cultural de outros povos, dificultando a difusão 
de novos conhecimentos, bens e valores que são, em última instancia, seja pelo caráter histórico em 
que se deu e se dá essa produção, seja por fazermos parte do conjunto de nações, patrimônio de 
toda a humanidade. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "BRASILEIROS" do texto do parágrafo segundo do  
artigo 251.  
O proponente justifica a alteração mostrando que a limitação, contida na redação atual do parágrafo 
segundo, impede um intercâmbio enriquecedor com o contexto cultural de outros povos, dificultando a 
difusão de novos conhecimentos, bens e valores que são patrimônio de toda a humanidade.  
Os propósitos anunciados de intercâmbio cultural com outros povos podem ser realizados, de acordo 
com o que vem expresso no caput do artigo anterior, sem a pretendida supressão da palavra 
"BRASILEIROS" do par. 2o. do artigo 251.  
O relator vota, portanto, pela rejeição da Emenda. 
 
     EMENDA:01301 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no capítulo III do título VIII - da Ordem Social.  
(Da Cultura)  
Art. - Compete ao Poder Público garantir a liberdade da expressão criadora dos valores da  
pessoa e a participação nos bens de cultura, indispensáveis à identidade nacional na  
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diversidade da manifestação particular e universal de todos os cidadãos.  
§ 1o. - Esta expressão inclui a preservação e o desenvolvimento da língua e dos estilos de vida  
formadores da realidade nacional.  
§ 2o. - É reconhecido o concurso de todos os grupos historicamente constitutivos da formação do  
País, na sua participação igualitária e pluralística para a expressão da cultura brasileira.  
Art. - Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará:  
I - o acesso aos bens da cultura na integridade de suas manifestações;  
II - a sua livre produção, circulação e exposição a toda a coletividade;  
III - a preservação de todas as modalidades de expressão dos bens de cultura socialmente  
relevantes, bem como a memória nacional.  
Art. - O Poder Público proporcionará condições de preservação da ambiência dos bens da  
cultura, visando a garantir:  
I - o acautelamento de sua forma significativa, incluindo, entre outras medidas, o  
tombamento e a obrigação de restaurar;  
II - o inventário sistemático desses bens referenciais da identidade nacional.  
Parágrafo único. São bens de cultura os de natureza material ou imaterial, individuais ou  
coletivas, portadores de referência à memória nacional, incluindo-se os documentos, obras,  
locais, modos de fazer de valor histórico e artístico, as paisagens naturais significativas e  
os acervos arqueológicos. 
Justificativa 
Povo sem cultura não chega a ser nação; nação que não preserva sua cultura encaminha-se à 
desagregação espiritual, mais grave do que a decomposição física.  
Proteger a cultura e os bens que lhe são atribuídos, agregar-lhe, continuamente, os novos valores 
que a história e a vida vão gerando na matriz nacional, eis o papel a desempenhar pelos que se 
preocupam com o povo e a terra, a nação e a Pátria.  
Parecer:   
   O ilustre autor da Emenda, conquanto anuncie pretender criar três novos artigos no Capítulo III, do 
Título VIII, em verdade está a alterar os artigos 250 e 251 do Projeto.  
Observe-se, todavia, que a emenda abrange tais matérias de forma bem mais restrita que a do 
Projeto, não havendo, destarte, vantagem na sua aprovação.  
Pela rejeição. 
 
     EMENDA:01373 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TITULO VIII - CAPÍTULO III - art. 251  
Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo 251 as expressões:  
- Os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros espaços destinados à  
manifestações artísticos-culturais; 
Justificativa 
Entende-se que os espaços cênicos, cinematográficos, musicais e outros próprios às manifestações 
da criação artística, devam também constituir o patrimônio cultural. 
Objetiva-se com a presente emenda, a concretização da proteção e do apoio também técnico e 
logístico ao Estado à criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais.  
Ainda, a concretização do incentivo do Estado à ação cultural, na preservação do espaço no qual 
efetivamente desenvolve-se a atividade em tela, em especial àquela de caráter profissional. 
Como, igualmente, o estimulo do Estado ao livre, e maior acesso da comunidade às referidas 
atividades artísticas expressão da cultura de um povo. 
Parecer:   
   Emenda do nobre Constituinte Santinho Furtado pretende incluir no Art. 251, que define os 
elementos formadores do patrimônio cultural brasileiro, "os espaços cênicos, cinematográficos, 
musicais e outros espaços destinados às manifestações artísticos-culturais". Ora esses espaços 
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estão incluídos quando se escrevem as "formas de expressão", as "criações artísticas", bem como os 
"bens portadores de referência à identidade, à ação dos diferentes grupos e classes formadores da 
sociedade brasileira".  
Pela Rejeição da Emenda.  
 
     EMENDA:01494 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título VII - Capítulo III  
Suprima-se o § 3o. do art. 251 
Justificativa 
O dispositivo neste parágrafo inviabilizará a produção artística-cultural no país.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da Emenda no. 2p00662-1. 
 
     EMENDA:01534 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Suprima-se o § 3o. do Art. 251, do Capítulo III, do Título VIII. 
Justificativa 
A presente emenda justifica-se em razão de que o Estado, por sua força do dispositivo no artigo 250 
do capítulo supracitado, obriga-se a proteger, apoiar e incentivar as ações de valorização, 
desenvolvimento e difusão da cultura. 
A criação e a produção artística – expressões de um povo – devem merecer do Estado, todo o apoio 
e o estimulo à sua execução, circulação e difusão para, junto e com a sociedade.  
O dispositivo no § em questão – o qual sugere-se suprimir – certamente, contribuirá para inviabilizar a 
produção artístico – cultural profissional neste País. Igualmente, vem em contraponto a legislação já 
existente – a exemplo, a “LEI SARNEY” – a qual, através de incentivo fiscal, oportunista o apoio 
financeiro iniciativa à criação e à produção artístico-cultural.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da Emenda no. 2p00662-1. 
 
     EMENDA:01727 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Incluem-se no Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, do Título VIII do Projeto  
de Constituição os artigos seguintes, ficando suprimidos os atuais artigos 250 e 251:  
"Art. Compete ao Poder Público garantir a liberdade da expressão criadora dos valores da  
expressão criadora dos valores da pessoa e a participação nos bens de cultura, Indispensáveis á  
identidade nacional na diversidade da manifestação particular e universal de todos os cidadãos.  
§ 1o. Esta expressão inclui a preservação e o desenvolvimento da Língua e dos estilos de vida  
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formadores da realidade nacional.  
§ 2o. É reconhecido o concurso de todos os grupos historicamente constitutivos da formação do  
País, na sua participação igualitária pluralística para a expressão da cultura brasileira.  
Art. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará:  
I - o acesso aos bens da cultura na integridade de suas manifestações;  
II - a sua livre produção, circulação e exposição a toda a coletividade;  
III - a preservação de todas as modalidades "de expressão dos bens de cultura relevantes, bem  
como a memória nacional.  
Art. O Poder Público proporcionará condições de preservação da ambiência dos bens da cultura,  
visando a garantir:  
I - o acautelamento de sua forma significativa, incluindo, entre outras medidas, o tombamento e a 
obrigação de restaurar;  
II - o inventário sistemático desses bens referenciais da identidade nacional.  
Parágrafo único. São bens de cultura os de natureza material ou imaterial, individuais ou  
coletivos, portadores de referência à memória nacional, incluindo-se os documentos, obras,  
locais, modos de fazer de valor histórico e artístico, as paisagens naturais significativas e  
os acervos arqueológicos." 
Justificativa 
A importância dos valores e bens culturais recomenda o trato primoroso e atento da meteria no texto 
constitucional em elaboração, a fim de que, delimitando embora em poucos artigos, sua transparência 
no plano social e para a vida das pessoas artigos através da amplitude conceitual e valorativa que lhe 
reconhecer a Lei Maior.  
A presente iniciativa vem deliberar, de forma mais abrangente e proeminente, em tecnologias precisa 
e de amplo alcance, as ricas e variadas dimensões da temática da cultura, do patrimônio cultural e da 
ambiência dos bens de cultura, conferindo-lhe adequado esquema normativo no bojo da nova Carta, 
sem o recurso a enunciados exemplificativos ou particulares aspectos que possam contribuir objeto 
de leis ordinárias, mas que, a nível da Lei Suprema, possam ofuscar ou restringir a visão de conjunto 
no enfoque da matéria.  
Parecer:   
   O Constituinte Heráclito Fontes apresenta longa e bem fundamentada Emenda que pretende 
comtemplar todo o assunto "Cultural". Felizmente, todas as sugestões do Autor, a nível constituinte, 
estão presentes no Projeto. Pela rejeição da Emenda.  
 
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
[...] 
Art. 247. Constituem patrimônio da cultura nacional os bens de natureza material e imaterial, 
portadores de referências a história brasileiro, à identidade e à memória dos diferentes grupos étnicos 
formadores da sociedade, às criações cientificas e artísticas, às obras, objetos, documentos, 
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico e científico.  
Parágrafo 1º O Poder Público, com a coloração da comunidade protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, através de inventários, registros, vigilância e tombamento e de outras medidas que 
resguardam a sua preservação.  
Parágrafo 2º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento dos bens e valores 
culturais brasileiros. 
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Parágrafo 3º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  
[...] 

Assinaturas 

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

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

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 

58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  

117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
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175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  

214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

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

252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

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

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

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00186 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 215. (...)  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais bens destinados às  
manifestações artístico-culturais; 
Justificativa 
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A palavra “espaços”, como resulta claramente da leitura do texto, não é da mesma natureza dos bens 
expressos pelos vocábulos que a antecedem, razão por que a sua substituição pela expressão “bens” 
adequadamente o conceito e natureza dos bens referidos. 
 
     EMENDA:00401 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 215 - Suprima-se a palavra "tomados". 
Justificativa 
A supressão não altera o texto. 
 
     EMENDA:00537 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "incluídas" pela palavra "incluídos" no "caput" do art. 215. 
Justificativa 
Trata-se de escrever na forma masculina plural o termo “incluídos”, pois se refere a cinco substantivos 
enumerados nas cinco alíneas, dos quais três são femininos e dois masculinos.  
A forma masculina para o plural é a recomendada. 
 
     EMENDA:00658 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos  
antigos quilombos. 
Justificativa 
Com a redação proposta, pretende-se eliminar a interpretação de que ficariam sujeitos a tombamento todos os 
sítios detentores de reminiscências históricas e não apenas os referentes aos antigos Quilombos, como se 
pretende com o referido dispositivo constitucional. 
 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 216 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.  

 


