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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. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios:  

      I - independência nacional;  

      II - prevalência dos direitos humanos;  

      III - autodeterminação dos povos;  

      IV - não-intervenção;  

      V - igualdade entre os Estados;  

      VI - defesa da paz;  

      VII - solução pacífica dos conflitos;  

      VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;  

      IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;  

      X - concessão de asilo político.  

      Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações.  
   

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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1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00690 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O BRASIL HÁ DE REGER-SE, NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS,  
PELOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL, DO RESPEITO DOS DIREITOS  
DO SER HUMANO, DO DIREITO DE TODOS OS POVOS A SUA AUTODETERMINAÇÃO E  
INDEPENDÊNCIA, DA IGUALDADE ENTRE OS ESTADOS, DA SOLUÇÃO PACÍFICA DOS  
CONFLITOS INTERNACIONAIS, DA NÃO INGERÊNCIA NOS ASSUNTOS INTERNOS DOS  
OUTROS ESTADOS, E DA COOPERAÇÃO COM TODOS OS POVOS PARA A EMANCIPAÇÃO  
E PROGRESSO DA HUMANIDADE. 
 
SUGESTÃO:04371 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS A SEREM ADOTADOS NAS  
RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL. 
 
 
SUGESTÃO:06093 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DAS RELAÇÕES  
INTERNACIONAIS. 
 
SUGESTÃO:06275 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS. 
     
 
SUGESTÃO:09411 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS BRASILEIRAS SEJAM REGIDAS PELOS  
PRINCÍPIOS QUE ENUMERA. 
 
 
     SUGESTÃO:10630 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   PROJETO OURO PRETO CONSTITUINTE - MG 
MAURICIO DANESE - COORDENADOR)  
Texto:   
   SUGERE QUE A CIDADE DE OURO PRETO SEJA CONSIDERADA TERRITÓRIO NEUTRO,  
PARA FINS DE ASILO POLÍTICO. 
 

                                                      
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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2 – Audiências públicas 

Consulte na 2ª, 3ª e 4ª reuniões da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 
Internacionais, notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas, respectivamente, em 22, 28 e 
29/4/1987. Disponível em: 
 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a 
 

3 – Subcomissões temáticas 

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

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 17. O Brasil manterá relações com Estados estrangeiros, organismos 

internacionais e outras entidades dotadas de personalidade jurídica em nome de 

seu povo, no respeito aos seus interesses e sob seu permanente controle. 

Art. 18. O Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que não é parte, 

atinjam seu território nacional e nele se transforme em fatores de desagregação de 

sua gente. 

 Art. 19. Nas relações internacionais, o Brasil adotará atitude de coexistência 

pacífica e se regerá pelos princípios constantes da Carta da Organização das 

Nações Unidas, tal como explicitados na Resolução 2625 (XXV) da Assembleia 

Geral. 

Art. 20. Nas relações internacionais, o Brasil respeitará os princípios da Carta da 

Organização dos Estados Americanos. 

Art. 21. Na convivência com Estados estrangeiros e participando de organismos 

multilaterais, o Brasil favorecerá a obras de codificação progressiva dos direitos 

humanos e a instauração de uma ordem econômica justa e equitativa. 

Art. 22. O Direito Internacional faz parte do Direito Interno. O tratado revoga a lei e 

não é por ela revogado. 

Art. 23. A condução das relações internacionais é da competência privativa da 

União que a realizará de forma democrática, através dos Poderes Públicos 

Federais. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 17 - O Brasil manterá relações com Estados estrangeiros, organizações 

internacionais e outras entidades dotadas de personalidade internacional em nome 

de seu povo, no respeito aos seus interesses e sob seu permanente controle. 

Art. 18 - O Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que não é parte, 

atinjam seu território nacional e nele se transformem em fatores de desagregação 

de sua gente. 

Art. 19 - Nas relações internacionais, o Brasil adotará atitude de coexistência 

pacífica e se regerá pelos princípios constantes da Carta da Organização das 

Nações Unidas, tal como explicitados na Resolução 2625 (XXV) da Assembleia 

Geral. 

Art. 20 - Nas relações interamericanas, o Brasil respeitará os princípios da Carta da 

Organização dos Estados Americanos. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
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Art. 21 - Na convivência com Estados estrangeiros e participando de organismos 

multilaterais, o Brasil favorecerá a obra de codificação progressiva do direito 

internacional, os movimentos de promoção dos direitos humanos e a instauração de 

uma ordem econômica justa e equitativa. 

Art. 22 - O Direito Internacional faz parte do Direito Interno. O tratado revoga a lei e 

não é por ela revogado. 

Art. 23 - A condução das relações internacionais é da competência privativa da 

União que a realizará de forma democrática, através dos Poderes Públicos 

Federais. 

 

Consulte na 16ª reunião da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das 
Relações Internacionais a votação da redação final do Anteprojeto da 
Subcomissão.  
Publicação: DANC, 25/6/1987, suplemento, p. 18, disponível em: 
 http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

 

4 – Comissões temáticas 

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

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 28.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 24 – O Brasil Participa da sociedade internacional por meio de tratados e 

compromissos com os Estados Soberanos, com os organismos internacionais e 

outras entidades dotadas de personalidade internacional, desde que não afetem a 

soberania de seu povo. 

Art. 25 – O Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que não é parte 

atinjam seu território e nele se transformem em fatores de desagregação de sua 

gente. 

Art. 26 – A inviolabilidade desta Constituição rege as relações internacionais do 

Brasil, à luz dos princípios constantes de Declarações Internacionais de Direitos de 

que seja signatário, com ênfase nos seguintes: 

I – o da independência nacional; 

II – o da intocabilidade dos direitos humanos; 

III – o do direito dos povos à soberania e à autodeterminação; 

IV – o da igualdade entre os Estados; 

V – o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados; 

VI – o da solução pacífica dos conflitos internacionais; 

VII – o da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o 

progresso da humanidade. 

Art. 27 - Na ordem internacional o Brasil preconiza 

I - a codificação progressiva do Direito Internacional e a formação de um Tribunal 

Internacional dos Direitos Humanos com poder de decisão vinculatória.  

II - a instrução de uma ordem econômica justa e equitativa, com a abolição de todas 

as formas de dominação de um Estado por outro;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
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III - a união de todos os Estados Soberanos contra a competição armamentista e o 

terrorismo;  

IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;  

V - a dissolução de todos os blocos político-militares;  

VI - o estabelecimento de um sistema universal de segurança, com vistas à criação 

de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações 

entre os povos;  

VII - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio científico e cultural 

da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva de mercado sempre que o 

controle tecnológico de nações estrangeiras possa implicar dominação política e 

perigo para a autodeterminação nacional;  

VIII - o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem remuneração, das 

descobertas científicas e tecnológicas relativas à vida, à saúde e à alimentação dos 

seres humanos;  

IX - a suspensão do sigilo bancário, por decisão passada em julgado da Suprema 

Corte Constitucional ou de Justiça do País onde o titular da conta, encoberto ou não 

pela personalidade jurídica, tenha domicílio. 

Art. 28 - Os tratados e compromissos internacionais dependem da aprovação do 

Congresso Nacional, excetuados os que visem simplesmente a executar, 

aperfeiçoar e interpretar os textos de tratados pré-existentes, os que ajustem a 

prorrogação de anteriores e os de natureza meramente administrativa.  

§ 1º - Os tratados a que se refere a parte final deste artigo serão levados, dentro de 

trinta dias, ao conhecimento do Congresso Nacional que poderá revogá-los, caso 

modificarem substancialmente o ato que lhes deu origem.  

§ 2º - O conteúdo normativo dos tratados e compromissos internacionais se 

incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e está sujeito à revogação por lei 

nova ou Emenda Constitucional. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 24 - O Brasil participa da sociedade internacional por meio de tratados e 

compromissos com os Estados Soberanos, com os organismos internacionais e 

outras entidades dotadas de personalidade internacional, desde que não afetem a 

soberania de seu povo. 

Art. 25 - O Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que não é parte 

atinjam seu território e nele se transformem em fatores de desagregação de sua 

gente. 

Art. 26 - A inviolabilidade desta Constituição rege as relações internacionais do 

Brasil, à luz dos princípios constantes de Declarações Internacionais de Direitos de 

que seja signatário, com ênfase nos seguintes: 

I - o da independência nacional;  

II - o da intocabilidade dos direitos humanos; 

III - o do direito dos povos à soberania e à autodeterminação;  

IV - o da igualdade entre os Estados;  

V - o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados;  

VI - o da solução pacífica dos conflitos internacionais;  

VII - o da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o 

progresso da humanidade. 

Art. 27 - Na ordem internacional o Brasil preconiza:  

I - a codificação progressiva do Direito Internacional e a formação de um Tribunal 

Internacional dos Direitos Humanos com poder de decisão vinculatória.  

II - a instauração de uma ordem econômica justa e equitativa, com a abolição de 
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todas as formas de dominação de um Estado por outro;  

III - a união de todos os Estados Soberanos contra a competição armamentista e o 

terrorismo;  

IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;  

V - a dissolução de todos os blocos político-militares;  

VI - o estabelecimento de um sistema universal de segurança, com vistas à criação 

de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações 

entre os povos;  

VII - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio científico e cultural 

da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva de mercado sempre que o 

controle tecnológico de nações estrangeiras possa implicar dominação política e 

perigo para a autodeterminação nacional;  

VIII - o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem remuneração, das 

descobertas científicas e tecnológicas relativas à vida, à saúde e à alimentação dos 

seres humanos;  

IX - a suspensão do sigilo bancário, por decisão passada em julgado da Suprema 

Corte Constitucional ou de Justiça do País onde o titular da conta, encoberto ou não 

pela personalidade jurídica, tenha domicílio. 

Art. 28 - Os tratados e compromissos internacionais dependem da aprovação do 

Congresso Nacional, excetuados os que visem simplesmente a executar, 

aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados pré-existentes e os de natureza 

meramente administrativa.  

§ 1º - Os tratados a que se refere a parte final deste artigo serão levados, dentro de 

trinta dias, ao conhecimento do Congresso Nacional.  

§ 2º - O conteúdo normativo dos tratados e compromissos internacionais se 

incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e está sujeito à revogação por lei 

nova ou Emenda Constitucional. 

 

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

Homem e da Mulher a votação da redação final do Anteprojeto da Comissão. 

Publicação: DANC, 2/7/1987, suplemento, p. 2, disponível em: 

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

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

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

direitos-e-garantias).  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 8º - O Brasil participa da sociedade internacional por meio de tratados e 

compromissos com os Estados Soberanos, com os organismos internacionais e 

outras entidades dotadas de personalidade internacional, desde que não afetem a 

soberania de seu povo. 

Art. 9º - O Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que não é parte 

atinjam seu território e nele se transformem em fatores de desagregação de sua 

gente. 

Art. 10 - A inviolabilidade desta Constituição rege as relações internacionais do 

Brasil, à luz dos princípios constantes de Declarações Internacionais de Direitos de 

que seja signatário, com ênfase nos seguintes:  

I - o da independência nacional;  

II - o da intocabilidade dos direitos humanos;  

III - o do direito dos povos à soberania e à autodeterminação;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
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IV - o da igualdade entre os Estados;  

V - o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados;  

VI - o da solução pacífica dos conflitos internacionais;  

VII - o da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o 

progresso da humanidade. 

Art. 11 - Na ordem internacional o Brasil preconiza:  

I - a codificação progressiva do Direito Internacional e a formação de um Tribunal 

Internacional dos Direitos Humanos com poder de decisão vinculatória.  

II - a instauração de uma ordem econômica justa e equitativa, com a abolição de 

todas as formas de dominação de um Estado por outro;  

III - a união de todos os Estados Soberanos contra a competição armamentista e o 

terrorismo;  

IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;  

V - a dissolução de todos os blocos político-militares;  

VI - o estabelecimento de um sistema universal de segurança, com vistas à criação 

de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações 

entre os povos;  

VII - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio científico e cultural 

da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva de mercado sempre que o 

controle tecnológico de nações estrangeiras possa implicar dominação política e 

perigo para a autodeterminação nacional;  

VIII - o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem remuneração, das 

descobertas científicas e tecnológicas relativas à vida, à saúde e à alimentação dos 

seres humanos;  

IX - a suspensão do sigilo bancário, por decisão passada em julgado da Suprema 

Corte Constitucional ou de Justiça do País onde o titular da conta, encoberto ou não 

pela personalidade jurídica, tenha domicílio. 

Art. 12 - Os tratados e compromissos internacionais dependem da aprovação do 

Congresso Nacional, excetuados os que visem simplesmente a executar, 

aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados pré-existentes e os de natureza 

meramente administrativa.  

§ 1º - Os tratados a que se refere a parte final deste artigo serão levados, dentro de 

trinta dias, ao conhecimento do Congresso Nacional.  

§ 2º - O conteúdo normativo dos tratados e compromissos internacionais se 

incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e está sujeito à revogação por lei 

nova ou Emenda Constitucional. 

 

Nota: a partir desta fase, a matéria passa a integrar o Título I – Dos princípios 

fundamentais, sem constituir um capítulo separado, como nas fases anteriores. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 41.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 7º - O Brasil participa da sociedade internacional por meio de tratados e 

compromissos com os Estados soberanos, com os organismos internacionais e 

outras entidades dotadas de personalidade internacional, desde que não afetem a 

soberania de seu povo. 

Art. 8º - O Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que não é parte 

atinjam seu território e nele se transformem em fatores de desagregação de sua 

gente. 

Art. 9º - A inviolabilidade desta Constituição rege as relações internacionais do 
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Brasil, à luz dos princípios constantes de Declarações Internacionais de Direitos de 

que seja signatário, com ênfase nos seguintes:  

I - o da independência nacional;  

II - o da intocabilidade dos direitos humanos;  

III - o do direito dos povos à soberania e à autodeterminação;  

IV - o da igualdade entre os Estados;  

V - o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados;  

VI - o da solução pacífica dos conflitos internacionais;  

VII - o da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o 

progresso da humanidade. 

Art. 10 - Na ordem internacional o Brasil preconiza:  

I - a codificação progressiva do Direito Internacional e a formação de um Tribunal 

Internacional dos Direitos Humanos com poder de decisão vinculatória;  

II - a instauração de uma ordem econômica justa e equitativa, com a abolição de 

todas as formas de dominação de um Estado por outro;  

III - a união de todos os Estados soberanos contra a competição armamentista e o 

terrorismo;  

IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;  

V - a dissolução de todos os blocos político-militares;  

VI - o estabelecimento de um sistema universal de segurança, com vistas à criação 

de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações 

entre os povos;  

VII - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio científico e cultural 

da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva de mercado sempre que o 

controle tecnológico de nações estrangeiras possa implicar dominação política e 

perigo para a autodeterminação nacional;  

VIII - o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem remuneração, das 

descobertas científicas e tecnológicas relativas à vida, à saúde e à alimentação dos 

seres humanos;  

IX - a suspensão do sigilo bancário, por decisão passada em julgado da Suprema 

Corte Constitucional ou de Justiça do País onde o titular da conta, encoberto ou não 

pela personalidade jurídica, tenha domicílio. 

Art. 11 - Os tratados e compromissos internacionais dependem da aprovação do 

Congresso Nacional, excetuados os que visem simplesmente a executar, 

aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados pré-existentes e os de natureza 

meramente administrativa que serão levados, dentro de trinta dias, ao 

conhecimento do Congresso Nacional.  

Parágrafo Único - O conteúdo normativo dos tratados e compromissos 

internacionais se incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e está sujeito à 

revogação por lei nova ou Emenda Constitucional. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 144.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 5º - O Brasil fundamentará suas relações internacionais no princípio da 

independência nacional, na intocabilidade dos direitos humanos, no direito à 

autodeterminação dos povos, na igualdade dos Estados, na solução pacífica dos 

conflitos internacionais, na defesa da paz, no repúdio ao terrorismo e na 

cooperação com todos os povos, para a emancipação e o progresso da 

humanidade. 
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FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 43.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 4º - O Brasil fundamenta suas relações internacionais no princípio da 

independência nacional, na prevalência dos direitos humanos, no direito à 

autodeterminação dos povos, na não intervenção, na igualdade dos Estados, na 

solução pacífica dos conflitos internacionais, na defesa da paz, no repúdio ao 

terrorismo e na cooperação com todos os povos para a emancipação e o progresso 

da humanidade. 

 

Discussão e votação de destaques: 

nº 7349/87, referente à emenda 33513 (aprovado);  

nº 110/87, referente à emenda 33210 (aprovado);  

nº 636/87, referente à emenda 33683 (rejeitado);  

nº 521/87, referente à emenda 06646 (rejeitado); 

nº 1890/87, referente à emenda 00612 (rejeitado); 

nº 2500/87, referente à emenda 20956 (rejeitado); 

nº 550/87, referente à emenda 06638 (rejeitado); 

nº 7852/87, referente à emenda 34239 (aprovado); 

nº 7989/87, referente à emenda 32009 (rejeitado). 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 910.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 4º O Brasil fundamenta suas relações internacionais nos princípios da 

independência nacional, da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação 

dos povos, da igualdade dos Estados, da solução pacífica dos conflitos e da defesa 

da paz, bem como no repúdio ao terrorismo e ao racismo, e propugnará pela 

formação de um tribunal internacional dos direitos humanos e pela cooperação 

entre os povos, para a emancipação e o progresso da humanidade. 

Art. 5º O Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 

povos da América Latina, tendo em vista a formação de uma comunidade latino-

americana de nações. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02037, art. 4º e 5º. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 519 – aprovado.  

Várias emendas com parecer contrário do Relator foram submetidas ao Plenário e 

foram rejeitadas: nº 1194, 136, 467, 881, 882 e 1359. 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/1/1988, a partir da p. 

6691. 

 

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

2º) 

Art. 4º A República Federativa do Brasil fundamenta suas relações internacionais 

nos seguintes princípios:  

I - independência nacional;  

II - prevalência dos direitos humanos;  

III - autodeterminação dos povos;  

IV - não-intervenção;  

V - igualdade entre os Estados;  

VI - solução pacífica dos conflitos;  

VII - defesa da paz;  

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;  

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o artigo, conforme relatório 

geral, volume 299, página V transcrito abaixo: 

“Desdobrei o enunciado em incisos, porque encerra uma enumeração. Substituí a 

expressão “Brasil” por “República Federativa do Brasil”, para uniformizar a menção 

ao nome oficial do Estado brasileiro. Ambos os procedimentos adotei nos demais 

dispositivos do Projeto que ensejaram sua aplicação”. 

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

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. O inciso LXXX do art. 5º foi 

transposto para o art. 4º. A fusão foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 10/8/1988, a partir da 

p. 12391. 

Requerimento de destaque nº 1117, referente à emenda 00468. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 01/09/1988, a partir da 

p. 13999. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 3º A República Federativa do Brasil fundamenta suas relações internacionais 

nos seguintes princípios:  

I - independência nacional;  

II - prevalência dos direitos humanos;  

III - autodeterminação dos povos;  

IV - não-intervenção;  

V - igualdade entre os Estados;  

VI - solução pacífica dos conflitos;  

VII - defesa da paz;  

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;  

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;  

X - concessão de asilo político.  

 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/173anc29jan1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/289anc10ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
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política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações. 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios:  

I - independência nacional;  

II - prevalência dos direitos humanos;  

III - autodeterminação dos povos;  

IV - não-intervenção;  

V - igualdade entre os Estados;  

VI - defesa da paz;  

VII - solução pacífica dos conflitos;  

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;  

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;  

X - concessão de asilo político.  

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações. 

 

Prevaleceu a alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

caput. 

Conforme quadro comparativo das propostas de redação. Página 2. 

  

 
 
 
 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00002 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 

                                                      
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-parte1
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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Texto:   
   Passar os artigos 19 e 20 para as  
"Disposições Gerais e Transitórias" 
Justificativa: 
Pretendemos elaborar uma Constituição duradoura e inclusive estamos nos empenhando, ouvindo os 
diversos segmentos da sociedade, para que venhamos a produzir uma Carta Magna que fique muitos 
anos sem sofrer emendas. 
As Cartas referidas nos artigos citados poderão vir a ser alteradas e até mesmo modificadas 
profundamente e com novas denominações. 
 
   
   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Acrescenta um parágrafo único ao art. 20 do Anteprojeto do Relator:  
"Art. 20. ..................................  
Parágrafo único. Em respeito ao princípio da autodeterminação dos povos, da não intervenção em  
assuntos internos e da igualdade soberana dos Estados, o Brasil se oporá que organismos  
regionais dos quais faça parte utilizem a força contra qualquer de seus membros." 
Justificativa: 
A Emenda visa à preservação da paz mundial e se relaciona com fato recente e vergonhoso, através 
do qual se procedeu à intervenção, com utilização da força, na República Dominicana, país membro 
da CEA. 
Como se sabe, este episódio lamentável de 1965 contou com a colaboração de forças brasileiras, 
que, assim, se tornaram aliadas da política intervencionista norte-americana no Caribe. 
Todas as precauções devem ser tomadas para a preservação da paz mundial e que somente a ONU 
possui mecanismos apropriados para exercer tal tipo de intervenção. 
Na verdade, a esta, e somente a esta organização mundial, e depois de ouvido o seu Conselho de 
Segurança, será licito utilizar tropas depois de ouvido o seu Conselho de Segurança, será licito 
utilizar tropas multinacionais para garantir a paz e dissuadir ameaças de utilização da força. 
   
   EMENDA:00021 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   TÍTULO III - Das Relações Internacionais  
Acrescente-se ao Artigo 17:  
"Parágrafo único. A política externa do Brasil se orientará por:  
I - Defesa de autodeterminação dos povos;  
II - Não ingerência em assuntos internos de outros povos;  
III - Respeito aos direitos humanos;  
IV - Condenação ao colonialismo sob todas as formas, à discriminação racial e ideológica, ao  
terrorismo, à tortura, ao armamentismo e à guerra." 
Justificativa: 
Cioso da sua própria soberania, o Brasil quer que seja respeitada também a dos outros povos, com 
direito deles de escolherem o caminho que melhor lhes pareça, segundo os princípios da coexistência 
pacífica, da solidariedade e da cooperação internacionais. Encontra, no respeito aos direitos 
humanos, motivação para a formação de um homem melhor, com uma vida melhor. Opõe-se 
energicamente a qualquer forma de exploração do homem pelo homem, do país mais fraco e mais 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14  

 

pobre pelo país mais rico e mais rico e mais forte. Combate à discriminação racial e ideológica, fator 
de discórdia e de ódios, que levam à inimizade, à quebra da paz e à infelicidade dos seres humanos 
sobre a face da terra. 
O terrorismo e a tortura são manifestações concretas desse ódio e desse permanente estado de 
guerra entre indivíduos e povos, quando o respeito à pessoa humana e o sentimento de fraternidade 
inspiram o amor ao próximo e a harmonia entre as nações. Só assim teremos afastado de vez o 
perigo das guerras, com a sua corte de males e dores, e teremos ajudado a humanidade a enveredar 
pelo caminho da Paz, da Prosperidade, do Bem-Estar e da Felicidade Universal. 
   
   EMENDA:00043 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 18 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 18. O Brasil não promoverá nem se  
envolverá em guerra de agressão ou de conquista,  
nem anexará territórios." 
Justificativa: 
O não envolvimento em guerra de agressão ou de conquista, bem como a não anexação de territórios 
pertencentes a outros países, é uma garantia do respeito à soberania e à autodeterminação dos 
outros povos. 
   
   EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 19 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 19. O Brasil rege-se, nas suas relações  
internacionais, pelos seguintes princípios:  
I - defesa e promoção dos direitos humanos;  
II - manutenção de relações amistosas com  
todos os governos e povos amantes da paz e da liberdade;  
III - não reconhecimento de governos que  
pratiquem discriminação racial ou adotem regime  
político fascista;  
IV - apoio à conquista da independência  
nacional de todos os povos, em obediência aos  
princípios da autodeterminação e do respeito às  
minorias nacionais e étnicas; e  
V - intercâmbio das conquistas tecnológicas,  
do patrimônio científico e cultural da humanidade. 
Justificativa: 
A explicitação dos princípios que devem nortear as relações internacionais é fundamental. Não 
podemos atrelar estes princípios a resoluções de organismos internacionais sob pena de restringir a 
nossa soberania. 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 20 do anteprojeto. 
Justificativa: 
Além de já terem sido fixados princípios mais amplos no artigo anterior, não podemos atrelar esses 
princípios à resolução da Carta da OEA sob pena de restringir a nossa soberania. 
   
   EMENDA:00051 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 19 pelo que se segue:  
"Art. 19. Nas relações internacionais, o  
Brasil rege-se pelos princípios da defesa da paz,  
repúdio à guerra, condenação de toda forma de  
discriminação racial e colonialismos, e  
preservação e promoção dos direitos humanos.  
§ Na defesa desses postulados, a Nação  
brasileira abster-se-á de manter relações  
diplomáticas com países que não adotem ou que  
flagrantemente os violem." 
Justificativa: 
No mundo atual, ganham cada vez mais força os princípios de igualdade e da liberdade, 
consubstanciados e revestidos em diversas formas de expressão: da palavra, de reunião, de crença, 
de convicções políticas e filosóficas. 
As diversas minorias e até mesmo a certas minorias, não só esses direitos vêm sendo postergados 
como sofrem as consequências de certos preconceitos, como os de cor, raça, de religião, até mesmo 
de língua e convicções filosófico-religiosa. 
O Brasil, como vanguardeiro da luta contra esses preconceitos, não pode negar seu apoio às nações 
que lutam pela extirpação dessas nódoas sociais, inadmissíveis nos dias atuais. 
 
   
   EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Substituam-se os artigos que compõem o título  
"Das Relações Internacionais" pelos artigos seguintes:  
"Art. O Brasil rege-se nas relações  
internacionais pelos seguintes princípios:  
I - Defesa da paz e da coexistência pacífica,  
do desarmamento geral e completo e da solução  
negociada dos conflitos;  
II - Defesa de uma nova ordem econômica  
internacional, mais justa e igual;  
III - Intercâmbio das conquistas  
tecnológicas, do patrimônio científico e cultural  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 16  

 

da humanidade;  
IV - Promoção dos direitos humanos,  
condenação da tortura e de todas as formas de  
discriminação;  
V - Defesa do não alinhamento permanente;  
VI - Apoio às conquistas da independência  
nacional de todos os povos, contra todas as formas  
de colonialismo.  
VII - Valorização da ONU e dos seus  
organismos setoriais.  
VIII - Defesa da integração latino-americana  
e dos povos do terceiro-mundo.  
Art. Norteando-se nesses princípios e  
buscando a sua consecução, o Brasil manterá  
relações com Estados estrangeiros, organismos  
internacionais e outras entidades dotadas de  
personalidade jurídica.  
Art. O Brasil defende a solução consensual  
das eventuais controvérsias com outros Estados, ou  
pelo arbitramento, na conformidade dos princípios  
da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU).  
Art. O Brasil não permitirá que conflitos  
internacionais em que não é parte atinjam seu  
território, direta ou indiretamente.  
Art. É vedado o estabelecimento de bases ou  
tropas militares estrangeiras, em território  
brasileiro, seja terrestre, marítimo ou aéreo.  
Art. Não haverá extradição de estrangeiro do  
território nacional, perseguido por crime ou  
delito político.  
Art. O Brasil não manterá relações  
diplomáticas com Estado que tenha, como política  
oficial, a discriminação racial.  
Art. À contratação de empréstimo, com  
entidade estrangeira, oficial ou particular, que  
direta ou indiretamente, comprometa o Tesouro  
nacional ou qualquer outra instituição do País,  
depende de prévia autorização do Congresso Nacional.  
Art. A condução das relações internacionais  
é de competência da União, que a realizará de  
forma democrática, através dos Poderes Públicos Federais." 
Justificativa: 
No Título “Das Relações Internacionais optamos por apresentar um substitutivo completo, uma vez 
que o Relatório, no que diz respeito a esta parte está bastante limitado e restrito. 
Em primeiro lugar, acreditamos que devem ser enunciados os princípios nos quais o Brasil se norteia 
no campo das relações entre os diferentes estados e regiões do planeta. 
Questão de fundamental importância, que entendemos deverá estar expressa claramente no texto 
constitucional é a que trata da proibição expressa do estabelecimento de base ou tropas militares 
estrangeiras em território brasileiro. Tema fulcral no que diz respeito à soberania nacional. 
Finalmente, os empréstimos, que venham a ser contratados com entidade estrangeira, seja oficial, 
seja particular, deverão ser previamente aprovados pelo Congresso Nacional, uma vez que 
comprometam qualquer instituição do país. 
No sentido de redigirmos um projeto de Constituição mais consoante com a posição do nosso país no 
cenário internacional é que apresentamos a essa subcomissão a emenda em pauta. 
   
   EMENDA:00061 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 17 do Anteprojeto do Relator a seguinte redação.  
"Art. 17. O Brasil manterá relações com  
Estados estrangeiros, organizações internacionais  
e outras entidades dotadas de personalidade  
internacional em nome de seu povo, no respeito dos  
seus interesses e sob seu permanente controle." 
Justificativa: 
A omissão do adjetivo "internacional" como caracterizador da personalidade jurídica dá a entender 
que se trata no caso, apenas de entidades dotadas de personalidade de direito privado.  
Evidentemente não se trata disso, mas sim do relacionamento do Brasil com entidades dotadas de 
personalidade internacional, como a O.L.P, por exemplo, e que não são nem Estados estrangeiros, 
nem organizações internacionais. 
Estamos propondo a uniformização da linguagem em outros textos do Anteprojeto que se referem 
aos mesmos sujeitos de direito internacional. 
 
   EMENDA:00079 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   "Dispõe sobre o rompimento de relações  
diplomáticas com países que pratiquem o "apartheid."  
Inclua-se onde couber:  
Art. O Brasil não manterá relações  
diplomáticas com países que pratiquem,  
oficialmente, regime de discriminação racial. 
Justificativa 
O regime de discriminação racial atenta contra os direitos fundamentais da pessoa humana. O 
rompimento de relações diplomáticas com países que pratiquem o "Apartheid", significa uma forma de 
sanção e de desestímulo à realização deste tipo de crime. 
O Brasil tem que adotar uma posição firme, que sirva de exemplo às demais nações do mundo. 
 
   
      EMENDA:00087 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Título III - Das Relações  
Internacionais - do anteprojeto do relator, o  
seguinte artigo, renumerando-se os demais:  
"Art. 22. O Brasil apoia as lutas de  
independência nacional de todos os povos, baseado  
nos princípios da autodeterminação e do respeito  
aos direitos das minorias.  
Parágrafo único. O Brasil não manterá  
relações diplomáticas, comerciais e culturais com  
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países onde prevaleçam regimes autoritários e  
cujos Poderes Legislativos não estejam funcionando normalmente." 
Justificativa: 
Não há dúvida de que o ilustre relator, Constituinte João Hermann Neto, logrou condensar, de forma 
admirável, a expectativa e os anseios generalizados da sociedade brasileira em torno de um texto 
constitucional capaz de refletir os avanços políticos do Brasil no campo das relações internacionais. 
Penso, todavia, que é necessário explicitar o apoio brasileiro às lutas e às conquistas de 
independência nacional de todos os povos nas competências genéricas do título que trata do 
intercambio externo. Não me convencem textos enxutos, que emagrecem o caráter universal do 
processo constitucional e ensejam dúvidas ou interpretações equivocadas. Chile e Paraguai, apenas 
para citar exemplos mais próximos, vivem sob o guante espúrio de regimes de força, que esmagaram 
os direitos civis, apunhalaram a liberdade, dissolveram os parlamentos e violentaram a democracia. O 
dever da solidariedade internacional, expresso na própria proposta do relator, está a exigir atitude 
coerente do governo brasileiro, em que, afinal, a sociedade deposita sua expectativa e sua confiança. 
Essa atitude coerente exige a ruptura do relacionamento normal, que é deferido a nações soberanas 
e democráticas, mas jamais aceito pela consciência nacional quando se tratam de governos 
despóticos, violentadores de direitos. Penso data vênia, que a nova Constituição deve expressar, de 
forma cristalina, esse sentimento generalizado do povo brasileiro. 
De resto, o País não pode se furtar do compromisso histórico de apoiar formal e decididamente todas 
as lutas de independência nacional, se pretende de fato ser fiel aos princípios da autodeterminação e 
dos direitos das minorias. Assim, não constituirá apêndice desnecessário, mas imperativo 
indispensável, a definição desses compromissos no texto constitucional. 
 
EMENDA:00088 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se no Título III - Das Relações  
Internacionais, o seguinte artigo:  
"O Brasil rege-se nas relações internacionais  
pelos seguintes princípios:  
I) defesa e promoção dos direitos humanos;  
II) condenação da tortura e de todas as  
formas de discriminação e de colonialismo;  
III) defesa da paz, repúdio à guerra, à  
competição armamentista e ao terrorismo;  
IV) apoio às conquistas da independência nacional de  
todos os povos, em obediência aos princípios de  
autodeterminação e do respeito às minorias."  
E suprimam-se os art. 19 e 20. 
Justificativa: 
Copia a emenda um dos artigos do Anteprojeto Constitucional Afonso Arinos, que baliza com muita 
felicidade e grandeza, os princípios que deverão nortear as relações internacionais do Brasil. 
   
      EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LUIZ VIANA NETO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 23 
Justificativa: 
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Esse artigo já está contido no art.24. 
 
      EMENDA:00116 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 19 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 19. Nas relações internacionais, o  
Brasil adotará atitude de coexistência pacífica e  
de respeito à autodeterminação dos povos, e se  
regerá pelos princípios constantes da Carta da  
Organização das Nações Unidas, tal como  
explicitados na Resolução no. 2.625 (XXV) da  
Assembleia Geral." 
Justificativa: 
A emenda apenas acrescenta como atitude a ser adotada pelo Brasil o “respeito à autodeterminação 
dos povos”, o que reforçaria a tradição brasileira de não se imiscuir em assuntos da soberania de 
outras nações. 
   
   EMENDA:00119 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir no relatório e anteprojeto do ilustre  
Relator o seguinte dispositivo:  
"Art. O Brasil rege-se nas relações  
internacionais pelos seguintes princípios:  
I - defesa e promoção dos direitos humanos;  
II - condenação da tortura e de todas as  
formas de discriminação e de colonialismo;  
III - defesa da paz, repúdio à guerra, à  
competição armamentista e ao terrorismo;  
IV - apoio à conquista da independência  
nacional de todos os povos, em obediência aos  
princípios de autodeterminação e de respeito às minorias;  
V - intercâmbio das conquistas tecnológicas,  
do patrimônio científico e cultural da humanidade;  
VI - condenação ativa à guerra de agressão e de conquista;  
VII - proibição, sob todas as formas, de  
propaganda de guerra;  
VIII - apoio oficial e material à propaganda da paz.  
§ 1o. Sob pena de responsabilidade, o  
representante do Governo brasileiro, nos  
organismos internacionais a que se refere o  
presente artigo, defenderá sempre, ostensivamente  
e sem concessões de qualquer ordem, a prática de  
negociação pacífica, bem como a não-ingerência de  
qualquer nação nos assuntos internos de outra.  
§ 2o. A fabricação de material bélico  
convencional é permitida apenas à União Federal ou  
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entidades em que o controle acionário seja  
exercido pelas Forças Armadas, após aprovação  
pelas duas Casas do Congresso.  
§ 3o. Ficam vedados a produção e o uso de  
armas nucleares. A pesquisa, aperfeiçoamento,  
produção, testes e instalação de material nuclear  
só é permitido para fins pacíficos.  
§ 4o. A venda ao exterior de material bélico  
convencional excedente das necessidades nacionais  
só será autorizada, observados os seguintes requisitos:  
a) o comprador será governo de nações com as  
quais o Brasil mantenha relações diplomáticas;  
b) a venda será precedida de licença expressa  
do Presidente da República, ouvidas as Comissões  
de Segurança Nacional e das Relações Exteriores de  
ambas as Casas do Congresso Nacional e o Estado-  
Maior das Forças Armadas;  
c) a operação conterá a cláusula de que o  
material bélico não será utilizado pelo Estado  
comprador em guerra de agressão e de conquista,  
sob pena de sanções específicas eficazes,  
incluídas no contrato.  
§ 5o. A lei punirá, com as penas de crime de  
traição militar, os autores de desvio clandestino  
de material bélico, ou portadores de licença de  
venda ou uso, em desacordo com a norma constitucional. 
Justificativa: 
Reproduz-se aqui o texto do art.5º do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, acrescido de algumas 
proposições destinadas a complementá-lo e a torna-lo menos programático e mais realista e 
impositivo. São sugestões sufragadas por várias entidades civis e religiosas e destinadas a tornar o 
Brasil um parceiro eficiente do repúdio universal à guerra que poderá destruir definitivamente a vida 
neste planeta. 
Não é necessário alongar a evidente razão desses dispositivos. Se somos um povo pacifista e 
desejamos tornar efetiva essa índole nacional, consignada em todas as Cartas desde 1981, temos 
que dotar o pensamento político de instrumentos adequados até aqui inexistentes. 
Embora seja esta a diretriz constitucional brasileira, de algum tempo a esta parte, indústrias pacíficas 
indispensáveis à produção de bens que melhorariam o padrão de vida do povo, são transformadas 
em indústrias de material bélico e os produtores dessa distorção jactam-se de ser o Brasil, agora, um 
dos maiores produtores de armas do mundo. Setores em que essas fábricas poderiam produzir 
equipamentos necessários ao desenvolvimento das manufaturadas requeridas para a elevação do 
nível de vida do povo, na saúde, na educação, agricultura, aproveitamento de recursos naturais, 
automação, etc., permanecem inativas ou com baixa rentabilidade e até transformadas em indústrias 
de armamento para a exportação. 
Graças a isto, o comercio sinistro e geralmente clandestino e sujo de armas semeia a morte e a 
miséria no Oriente Médio, na América Central e equipa o monstruoso comércio internacional de 
drogas, com a triste colaboração ingênua do trabalhador brasileiro e em contradição flagrante com as 
disposições constitucionais vigentes. 
Além disto, tais armamentos são utilizados contra nações com as quais mantemos relações 
diplomáticas e não está longe o dia em que irão afetar a segurança interna, pois justificam a prática 
do terrorismo nessas estações brasileiras, em represália ao comportamento puramente mercantil e 
amoral de nossos governos. 
Não está igualmente longe o dia em que nações poderosas como os Estados Unidos se considerem 
legitimados em intervir no território nacional para fazer cessar a produção de entorpecentes, reprimir 
a venda de armamentos a traficantes e defender seus povos desse comércio internacional hediondo 
que está envenenando a nova geração e apodrecendo a civilização contemporânea. A atitude do 
Governo dos EUA em relação à Bolívia, e que se estenderá à Colômbia e ao Peru, são uma 
advertência. 
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O terrorismo e o comércio internacional de drogas hoje dispõem de material bélico dotado do mais 
alto poder ofensivo, adquirido, inclusive, de fabricantes brasileiros, segundo investigações procedidas 
oficialmente nas nações vitimam por essa terrível chaga social, prática que pode vir a acender 
centelhas para a hecatombe nuclear. 
Só disposições constitucionais concretas e enérgicas eliminarão esses ônus injustos e catastróficos 
ao povo brasileiro e à Humanidade. 
Torna-se indispensável que as disposições antibélicas não devem ser apenas um orçamento da 
Constituição Federal. Ao contrário, para que essas prescrições sejam efetivas e atuantes na ordem 
internacional, devem ser acompanhadas de outras determinações, que se ousa sugerir. 
Ao Brasil não cabe o papel pacifista de braços cruzados, como ostenta a Carta de 1969, repetindo 
preceitos que se originaram no art.34, inciso II, da Constituição de 24 de fevereiro de 1891. 
É necessário repetir o texto pacifista contido nos art. 7º e 153, 4 8 º da Emenda Constitucional de 
1969, porém estimular os cidadãos e o governo a defenderem, na prática e ativamente “a negociação 
direta, a arbitragem e outros meios pacíficos”. 
Com efeito, essa sempre foi à falha das Constituições anteriores. 
Na Constituição de 24.2.1981, assim era determinado:  
Art.34 compete privativamente ao Congresso Nacional:  
11) autorizar o Governo a declarar guerra, se não tiver lugar ou malograr-se o recurso do 
arbitramento, e não se emprenhará jamais em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou 
em aliança com outra nação. 
“Art.5º - Compete privativamente à União: 
......................................................................... 
II – conceder ou negar passagem a forças estrangeiras pelo território nacional. 
III – declarar guerra e fazer a paz. 
Art.40 – E da competência exclusiva do Poder Legislativo: 
b) autorizar o Presidente da República a declarar guerra, nos termos do art.4º, se não couber ou 
malograr-se o recurso do arbitramento e a negociar a paz. 
Na constituição de 1946: 
Art.4º - O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou malograr-se o recurso ao arbitramento ou aos 
meios pacíficos de solução do conflito, regulados por órgão internacional de segurança, de que 
participe; e em caso algum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou 
em aliança com outro Estado”. 
E mesmo as Cartas outorgadas de 1937, 1967, 1969 dispõem sobre a preservação da Paz e proíbem 
a propaganda de guerra, bem como a guerra de conquista. 
Mas pode-se num retrocesso histórico, que essas normas não produziram nenhuma influência 
internacional. A Ditadura chegou a invadir, com uma força militar, a República Dominicana, em 1965, 
para, juntamente com tropas norte-americanas, impedir a reintegração do presidente eleito, Juan 
Bosch, acusado de esquerdista. É, portanto, preciso completar as formulações pacificas Constituição, 
para que não permaneçam figuras de retórica e de efeito acadêmico. 
Para isto, esta proposição vem sugerir que o texto, onde se reproduz a opção tradicional do direito 
brasileiro, seja enriquecido com outras determinações. Estas dariam nova face ao nobre pensamento, 
retrato de índole fraterna de nosso povo. 
TEXTO ATUAL DA CARTA DE 1969: 
Art.7º - Os conflitos internacionais deverão ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem e 
outros meios pacíficos com a cooperação dos organismos internacionais de que o Brasil participe. 
§ 1º É vedada a guerra de conquista e não será tolerada a propaganda de guerra. 
Visto que esta é a tradição do Direito Constitucional brasileiro, o acolhimento da presente proposição 
será, a nosso ver, um dos pontos altos da nova Constituição que estamos redigindo. 
 
  
   EMENDA:00121 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo único ao artigo 17  
do anteprojeto do Relator:  
"Art. 17. ..................................  
Parágrafo único. O Brasil poderá manter  
relações diplomáticas com países ou nações  
colonizados ou ocupados pela força, desde que  
estes tenham uma entidade representativa  
reconhecida pela Assembleia Geral da ONU ou pelo  
Governo Brasileiro." 
Justificativa: 
Por mais que, nas últimas décadas, tenham soprado os ventos da descolonização, ainda se 
encontram países e nações submetidas ao domínio e à ocupação de outros Estados imperialistas. 
Nosso país não pode permanecer insensível a esta triste realidade e manter-se diplomaticamente 
afastado dos povos, que se encontram nesta situação. 
Na tentativa de favorecer nosso intercâmbio bilateral com nações oprimidas, propomos, pela presente 
Emenda, que o Brasil estabeleça relações com elas, desde que possam fazer-se representar por 
entidades reconhecidas pela Assembleia Geral ou pelo Governo Brasileiro. 
Nossa proposta não parece colidir com o Anteprojeto desta Subcomissão, tendo em vista que ele, no 
caput do seu artigo 17 deixa bem claro que o Brasil poderá relacionar-se não só com Estados 
soberanos e organizações internacionais, mas também com outras entidades dotadas de 
personalidade jurídica internacional. 
   
   EMENDA:00122 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 17, o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único. Com os Estados onde,  
comprovadamente, sejam desrespeitados os direitos  
humanos, com ofensa ao princípio da não-  
discriminação racial, ou que hajam sido condenados  
pela Assembleia das Nações Unidas, por essa  
prática, o Brasil não manterá relações diplomáticas." 
Justificativa: 
A proteção aos direitos fundamentais do indivíduo inclui o da não discriminação por motivo de raça. 
O Estado brasileiro é signatário da Carta da ONU, bem como da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, que postulam o fim de quaisquer formas de discriminação. Um país como o nosso, cuja 
nacionalidade assenta-se, basicamente, sobre as raças negra e indígena, as quais são mundo afora, 
as mais discriminadas, não deve tolerar práticas diferenciadas de tratamento político, social e 
econômico, por parte de outros Estados. Logo, não deve estabelecer relações internacionais, em 
qualquer nível, com tais Estados, mormente se já sofreram condenação por parte de organismos 
internacionais. 
Ora, prestigiar um Estado discriminador, no particular, seria, cremos não respeitar os interesses do 
povo, conforme dispõe o caput do artigo 17 do Anteprojeto apresentado por essa Subcomissão. 
   
   EMENDA:00148 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Dê-se ao Art. 19 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 19. Nas relações internacionais, o  
Brasil adotará atitude de coexistência pacífica e  
se regerá pelos princípios constantes da Carta da  
Organização das Nações Unidas, tal como  
explicitados em Resolução de sua Assembleia Geral." 
Justificativa: 
A referência constante no art. 19 a uma determinada Resolução da ONU é desaconselhável. Podem 
as Nações decidir rever a Carta ou reescrevê-la. Por isso, a referência deve ser genérica, como 
propomos a Resolução da Assembleia Geral. 
   
   EMENDA:00150 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 17 os seguintes parágrafos:  
"Art. 17. ..................................  
§ 1o. O Brasil não manterá relações  
diplomáticas ou quaisquer outras com países cujos  
governos adotem leis de discriminação racial.  
§ 2o. No caso da ocupação territorial de um  
país, o seu povo terá assegurada a representação  
diplomática plena no Brasil, desde que disponha de  
uma entidade representativa com legitimidade  
reconhecida pelo governo brasileiro e pela ONU." 
Justificativa: 
Moderadamente, é inadmissível a manutenção de práticas discriminatórias por parte dos governos. 
Daí a necessidade de uma atitude firme dos povos com o objetivo de por fim a esse tipo de conduta. 
Assim, a inserção desse princípio no futuro texto constitucional será, sem dúvidas, um exemplo do 
Brasil. 
Por outro lado, a ocupação territorial de um país não deve impedir que o seu povo, mantenha 
relacionamento diplomático pleno com o nosso. Ora, um povo, uma nação, uma cultura e uma história 
não se extinguem pela ocupação militar do território onde se formaram. O respeito a esse conjunto de 
elementos atingidos pela violência há de ser expresso permanentemente pelo Brasil cumprida a 
exigência estabelecida na emenda do parágrafo segundo. 
   
   EMENDA:00159 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Define a índole pacifista e democrática do  
Estado de Direito e do povo brasileiros.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa aos Princípios  
Fundamentais, o seguinte dispositivo:  
"Art. O Estado e o povo brasileiros regem-se  
em suas relações recíprocas como no plano  
internacional pelos seguintes princípios, cuja  
infringência acarretará ao infrator as penas do  
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crime de responsabilidade, nos termos da lei:  
I - defesa e promoção dos direitos humanos;  
II - combate à tortura e a todas as formas de  
discriminação e de colonialismo;  
III - defesa da paz, repúdio à guerra, à  
competição armamentista e ao terrorismo e  
proibição da propaganda belicista;  
IV - proibição de fabrico, armazenagem e  
transporte pelo território brasileiro de armas de  
extermínio em massa e quaisquer artefatos bélicos  
e fissão nuclear, bombas de nêutrons ou armas  
bacteriológicas e químicas, enfim, todos os  
engenhos bélicos proscritos pelas Convenções de  
Genebra, bem como aqueles baseados nos novos  
princípios da Física;  
V - proibição de comércio de qualquer material bélico;  
VI - apoio às conquistas da independência  
nacional de todos os povos, em obediência aos  
princípios de autodeterminação e de respeito às minorias;  
VII - intercâmbio das conquistas  
tecnológicas, do patrimônio científico e cultural  
da humanidade." 
Justificativa: 
Os princípios constitucionais devem ser auto executáveis e congruentes em sua forma e conteúdo. 
Não basta consignar o postulado ainda que em forma lapidar. É preciso adotar preceitos agudos e 
sanções adequadas. 
Sem a instrumentalidade cominatória, a norma se estiola. 
A colação, o comentário pertinente de Osny Duarte Pereira, in “Constituinte, anteprojeto da Comissão 
Afonso Arinos”, pág.29: 
Lembraríamos apenas que não basta a um Estado ser programaticamente pacifista. O Brasil tem sido 
pacifista sem quase todos os textos constitucionais, mesmo nos elaborados pela Ditadura, em 1967 e 
em 1969, o que não impediu de, em 1965, enviar, sob pressão dos Estados Unidos, uma força 
expedicionária à República Dominicana, para, juntamente com tropas norte-americanas, impedir a 
reintegração do presidente eleito, Juan Bosch, acusado de “esquerdista”. 
Torna-se, necessário completar as formulações pacifistas para que não permaneçam figuras de 
retórica e de efeito acadêmico. 
O Conselho Brasileiro de Defesa da Paz (Condepaz) enviou sugestões à Comissão Afonso Arinos, 
em parte acolhidas no anteprojeto. Não se consignou, entretanto, o crime de responsabilidade, para 
os que violarem as disposições fundamentais da paz e respeito mútuo aos assuntos internos de cada 
povo. Nem foi disciplinado nesse item o fabrico e comércio internacionais de material bélico, mediante 
normas explicitas, embora gerais. O Brasil vem se incorporando à corrida armamentista e municiando 
nações amigas, umas contra as outras, bem como grupos clandestinos internacionais de produção e 
comércio de entorpecentes. Sem um freio constitucional eficaz, não estará longe o dia em que o 
terrorismo existente no Oriente Médio se amplie ao território brasileiro, em represália a este comércio 
clandestino e sujo de armas que se desenvolve animado por alguns generais das nossas Forças 
Armadas. Nem haverá como impedir a intromissão semelhante à ocorrida na Bolívia, pelos Estados 
Unidos, para deter a produção e o comércio de cocaína que, municiados com armas clandestinas, 
crescem, assustadoramente, também no Brasil. 
   
   EMENDA:00163 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 17 e 19, e suprime  
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o artigo 20, renumerando os demais:  
"Art. 17. O Brasil rege-se nas Relações  
Internacionais pelos seguintes princípios:  
I - Defesa do princípio da Autodeterminação  
dos povos, repelindo a guerra de conquista e o  
emprego das armas nucleares ou bacteriológicas.  
II - Defesa e promoção dos Direitos Humanos.  
III - Condenação da Tortura e de todas as  
formas de terrorismo.  
IV - Proibição de Acordos Militares ou  
Políticos com outros Estados, visando a cooperação  
ou estímulo à intervenção em qualquer país do mundo.  
V - Intercâmbio das conquistas tecnológicas  
do patrimônio, científico e cultural da humanidade.  
VI - Manterá relações diplomáticas,  
econômicas, culturais e sociais com todos demais Estados.  
VII - O Brasil participa da sociedade  
internacional por meio de pactos, tratados,  
acordos, com os Estados Soberanos, os organismos  
internacionais e as Associações de relevantes  
serviços à causa da humanidade e ao amparo e  
promoção da pessoa humana.  
VIII - Os pactos e os acordos internacionais  
dependem da ratificação do Congresso Nacional. O  
conteúdo desses compromissos internacionais integra  
a ordem interna, quando se tratar de disposições  
normativas, salvo emenda constitucional, se for o caso.  
Art. 19. O Brasil adota a coexistência  
pacífica. Os princípios constantes da Carta de  
Organização das Nações Unidas, tal como  
explicitado na Resolução da Assembleia Geral e da  
Carta da Organização dos Estados Americanos  
integram e suplementam os princípios gerais das  
relações internacionais do Brasil, no que não  
contrariarem a presente Constituição." 
Justificativa: 
Os princípios que regerão a atuação do Brasil no concerto das Nações devem estar explícitos na 
constituição. É estranho ao Constitucionalismo brasileiro a fórmula proposta pelo Relator. 
Submeter o Brasil aos princípios da Carta da Organização dos Estados Americanos, que amanhã 
poderão ser modificados, não parece ser a melhor técnica constitucional, até porque o Brasil poderá 
amanhã retirar-se ou ser excluído da Organização dos Estados Americanos, como já ocorreu com 
outros países, como Cuba. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar ao Título III.  
O Brasil não poderá manter relações  
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diplomáticas com países condenados pela Assembleia  
Geral das Nações Unidas por prática de  
discriminação racial.  
O Brasil deverá manter relações diplomáticas  
com qualquer país ocupado pela força ou  
colonização, desde que este país tenha uma  
entidade representativa reconhecida pelo Governo Brasileiro. 
Justificativa: 
São princípios fundamentais que devem fundamentar as Relações Diplomáticas. São valores 
inerentes e universais da humanidade, portanto, devem estar presentes na Nova Constituição. 
Devemos associar numa mesma política os valores da política interna e externa. 
Parecer:   
   A Emenda visa a incluir no texto constitucional um dispositivo que proíba o Brasil de manter 
relações diplomáticas com países condenados pela Assembleia Geral das Nações Unidas por prática 
de discriminação racial. Estabelece, além disso, para o nosso país o dever de manter relações 
diplomáticas com qualquer país ocupado pela força ou colonização, desde que este país tenha uma 
entidade representativa reconhecida pelo Governo brasileiro.  
Data vênia do ilustre Constituinte, discordamos da primeira proposição.  
Por várias vezes o assunto foi discutido na Subcomissão de Nacionalidade, da Soberania e das 
Relações Internacionais e alguns parlamentares puderam dar o seu depoimento no sentido de que 
tinham sido procurados por organizações e entidades contrárias ao apartheid e, que, ainda assim, 
não desejavam ver rompidas as relações entre o Brasil e os países racistas.  
Segundo os mencionados grupos de interesses um país amigo da paz e do Estado democrático de 
direito não deveria prescindir de canais normais de diálogo com os povos que praticam a 
discriminação racial.  
Assim sendo, ao invés de romper relações, o Brasil deveria atuar persuasivamente junto a estas 
nações, de modo a convencê-las de seu erro.  
Pela rejeição. 
   
      EMENDA:00034 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 22 do Anteprojeto da  
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
O artigo não corresponde à tradição de nosso direito e não merece ser mantido por proporcionar 
excessiva prioridade ao tratado internacional. 
Parecer:   
   Dispõe sobre a supressão do art. 22 do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da 
Soberania e das Relações Internacionais, por não corresponder à tradição do nosso direito e não 
merece ser mantido por proporcionar excessiva prioridade ao tratado internacional.  
O capítulo do Estado e de suas Relações com os demais Estados atende ao proposto pela emenda 
em exame.  
Pela aprovação. 
   
EMENDA:00035 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
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Texto:   
   Suprima-se o artigo 20 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
As mesmas razões que justificam a supressão do artigo 19 exigem a do artigo 20. 
A OEA é instituição atualmente muito contestada para se erigir em parâmetro da conduta brasileira 
em matéria de Relações Exteriores. 
Parecer:   
   Propõe a supressão do art. 20 do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e 
das Relações Internacionais porque a OEA "é uma instituição atualmente muito contestada para se 
erigir em parâmetro da conduta brasileira em matéria de Relações Exteriores".  
A proposta encontra-se acolhida no capítulo do Estado e de suas Relações com os demais Estados.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00036 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 19 do Anteprojeto de  
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Não achamos conveniente fazer qualquer alusão aos princípios da Carta da ONU numa Constituição. 
A Instituição pode vir a ser extinta e não seria razoável perpetuar em texto constitucional dispositivos 
dotados de tal mutabilidade. 
Parecer:   
   A Emenda manda suprimir o art. 19 do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da 
Soberania e das Relações Internacionais, por não ser conveniente fazer alusão aos princípios da 
carta da ONU numa Constituição e mesmo porque essa instituição pode vir a ser extinta.  
Razão assiste ao nobre Constituinte.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00086 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - Suprimir o art. 20 do  
Anteprojeto de Constituição da I - a - Subcomissão  
da nacionalidade e soberania e das relações internacionais. 
Justificativa: 
Não se pode remeter este país para “respeito sem discussão” do que se contenha na Carta da 
Organização dos Estados Americanos. 
As relações internacionais que admitem desde logo coexistência pacifica obrigam, no entanto, a 
análise, a avaliação de cada um dos documentos existentes e que regem os destinos do mundo. 
É perigoso, é temerário adotar na Constituição escrita compromissos como o que se contêm no artigo 
20. 
Parecer:   
   Visa a suprimir o artigo 20 do anteprojeto da subcomissão de nacionalidade, de soberania e das 
relações internacionais.  
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Segundo o autor da Emenda "não se pode remeter este país para o "respeito sem discussão" do que 
se contenha na Carta da Organização dos Estados Americanos".  
Evidentemente, não é essa a intenção do anteprojeto, que se referiu à Carta da OEA, apenas para 
aludir à sua extensiva lista princípios de relações internacionais, mas tendo em vista a nova ótica 
adotada a respeito pelo esboço do anteprojeto, adota-se a Emenda. 
   
   EMENDA:00087 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - Suprimam-se as expressões:  
"e se regerá pelos princípios constantes da  
Carta da Organização das Nações Unidas, tal como  
explicitados na Resolução 2625 (XXV) da Assembleia  
Geral, do artigo 19 do anteprojeto de Constituição  
da I - a - Subcomissão da Nacionalidade da  
Soberania e das Relações Exteriores". 
Justificativa: 
Não se pode adorar desde logo, em termos constitucionais o que quer que se contenha na Carta da 
Organização das Nações Unidas e pormenorizado na Revolução citada pelo Relator. 
Na verdade, tudo o quanto diga respeito à soberania, não podemos delegar. Estamos de acordo que 
a atitude seja de coexistência pacificam, mas, deverá ser nos moldes que o Congresso Nacional 
Brasileiro entender como bom, firme e valioso para o Brasil. 
Precisamos seguir a esteira ditada por aqui e ditar as normas a ser fixadas acolá! 
Parecer:   
   A emenda supressiva proposta foi acolhida na redação dada à questão, no capítulo do Estado e de 
suas Relações com os Demais Estados do esboço de anteprojeto que apresentamos.  
Pela Aprovação. 
   
      EMENDA:00088 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - Suprima-se o art. 22 do Anteprojeto de Constituição da I a - 
Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e das Relações Internacionais. 
Justificativa: 
Os tratados, convenções internacionais, os acordos, deverão ser trazidos ao Congresso Nacional 
para prévia avaliação e prévia autorização depois do que entrará em vigor. 
É, data vênia, a melhor doutrina e que deverá nortear o Legislador pátrio. O inverso não convém até 
porque fere a Soberania Nacional. 
O tratado que é fruto não há dúvida de grandes e ingentes esforços entre Nações, precisa, no entanto 
do “aprovo” do Congresso Nacional Brasileiro, seguindo-se aí o princípio das prerrogativas. 
Parecer:   
   A emenda sugerida pelo ilustre Constituinte encontra-se contemplada no capítulo do Estado e de 
suas Relações com os demais Estados, nos termos do esboço do anteprojeto.  
Pela Aprovação. 
   
EMENDA:00089 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescentar-se no título III das Relações  
Internacionais artigo (...) do Anteprojeto de  
Constituição I - a - Subcomissão da Nacionalidade  
da Soberania e das Relações Internacionais.  
Art. Os conflitos com outros Estados deverão  
ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem  
e outros meios pacíficos, com a cooperação dos  
organismos internacionais de que o Brasil participe.  
Art. Em caso nenhum o Brasil se empenhará em  
guerra de conquista, direta ou indiretamente, por  
si ou em aliança com outro Estado.  
Art. É vedada a participação ou intervenção  
do Brasil em conflitos entre outros Estados. 
Justificativa: 
É de suma importância que estabeleça um delineamento claro das relações do Brasil com os demais 
Estados estrangeiros. 
A afirmação de uma conduta pacífica subordinada à negociação e utilização do fórum internacional 
para solução das controvérsias, deter como complemento a renúncia ao aventureirismo bélico, bem 
como neutralidade obrigatória face ao conflito entre terceiros países. 
Trata-se de uma postura responsável a consciente destinada a merecer o reconhecimento entre as 
Nações que laboram no itinerário da paz e da concordância. 
Parecer:   
   Propõe a inclusão no texto da Constituição de alguns privilégios de relações internacionais e repete, 
de certo modo, a artigo 7o da Emenda Constitucional no 1.  
Na verdade, as referências feitas pelos artigo 19 e 20 do anteprojeto de subcomissão de 
nacionalidade, de soberania e das relações internacionais, superam, e muito, as 
mencionadas propostas.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00110 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao anteprojeto da  
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais.  
Acrescente-se ao art. 17 os seguintes parágrafos:  
"Art. 17 - ..................................  
..................................................  
§ 1o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas ou quaisquer outras com países cujos  
governos adotem leis de discriminação racial.  
§ 2o. - No caso de ocupação territorial de um  
país, o seu povo terá assegurada a representação  
diplomática plena no Brasil, desde que disponha de  
uma entidade reconhecida pelo governo brasileiro e  
pela ONU". 
Justificativa: 
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A esmagadora maioria dos povos no mundo atual vê estarrecida a prática de políticas discriminatórias 
por parte de governo e contraparte do povo que habita seu território e, tão-somente, por preconceito 
racial. Isso, sem dúvida, é inconcebível no mundo moderno. De todas as partes soam os gritos de 
condenação. Mas não passa disso. 
Temos agora, ao elaborarmos uma nova Carta, a oportunidade de responder à altura a este tipo de 
agressão. Atitude assim, da parte do Brasil, há de ecoar forte pelos continentes e, com certeza, os 
efeitos serão imediatos. 
De mais a mais, uma decisão nesse sentido há de significar o nosso respeito maior à formação da 
nossa própria gente. Basta ver o que somos hoje. Aqui mesmo, nesta Assembleia Nacional 
Constituinte estão brasileiros descendentes de vários povos. E, particularmente, é com satisfação e 
orgulho que vemos no conjunto desta Constituição um número de negros como jamais tivemos em 
qualquer época no Parlamento brasileiro. 
Com relação ao parágrafo segundo, é preciso que a Constituição de forma clara e precisa, determine 
a manutenção do relacionamento diplomático pleno com os povos de países eventualmente 
ocupados pela força. Ora, um povo, uma nação, uma cultura e uma história não se extinguem pela 
ocupação militar do território onde se formarem. E o respeito a esse conjunto de elementos atingidos 
pela violência há de ser plenamente respeitado por nós na evidencia e no formalismo de um 
relacionamento diplomático sem limitações ou restrições. 
Parecer:   
   Pretende acrescentar parágrafos ao artigo 17 do Anteprojeto da Subcomissão de Nacionalidade, da 
Soberania e das Relações Internacionais.  
Veda o Brasil de manter relações diplomáticas com países que adotem leis de discriminação racial.  
Propõe que, no caso de ocupação territorial de um país, o seu povo tenha assegurada representação 
diplomática no Brasil, desde que disponha de uma entidade reconhecida pelo Governo brasileiro e 
pela ONU.  
Os pareceres dados às Emendas nos. 13 e 14 do Constituinte José Genoíno Neto adaptavam-se à 
presente emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00191 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Inclua-se como parágrafo único, do art. 7o  
do anteprojeto final da subcomissão da  
nacionalidade, da soberania e das relações internacionais.  
"Parágrafo único: É vedada a assinatura de  
tratado ou acordo internacional que contenha  
cláusula de alienação de parcela do Território Nacional." 
Justificativa: 
Desde a Antiguidade, até os dias atuais, a questão do crescimento populacional e suas relações com 
a vida social, econômica e política sempre constituíram preocupação. Já na Grécia Antiga, Platão e 
Aristóteles discutiam a população ideal que as Cidades-Estados deveriam possuir. 
Como se observa, a geopolítica não é recente. No Século XVIII, Robert Malthus lançou sua famosa 
teoria segundo a qual as populações crescem em progressão geométrica, enquanto os meios de 
subsistência aumentam em progressão aritmética. 
Nenhum Estado pode descurar dos aspectos geopolíticos no seu relacionamento internacional. A 
história mostra que alguns países desapareceram ou tiveram sua soberania seriamente 
comprometida por problemas dessa natureza. De outra parte, é público e notório que as 
superpotências estudam “opções” para algumas regiões do mundo, como é o caso da Amazônia. Por 
conseguinte, toda precaução nesse sentido é válida e deve ser insculpida no Texto Maior. 
Parecer:   
   O item I do artigo 20 do substitutivo proposto à Douta Comissão diz expressamente:  
"Art. 20 - São tarefas fundamentais do Estado:  
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I - garantir a independência nacional pela observância de condições políticas, econômicas, científicas, 
tecnológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda tentativa de interferência estrangeira na 
determinação e consecução de seus objetivos internos".  
No mesmo sentido está redigido o item II do mesmo artigo.  
Assim, o proposto pela emenda já se acha contemplado pelo substitutivo que estamos propondo à 
Douta Comissão.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00221 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao art. 19 do anteprojeto da  
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais a seguinte redação:  
Art. 19. O Brasil rege-se, nas suas relações  
internacionais, pelos seguintes princípios:  
I - defesa e promoção dos direitos humanos;  
II - manutenção de relações amistosas com  
todos os governos e povos amantes da paz e da liberdade;  
III - Não reconhecimento de governos que  
pratiquem discriminação racial ou adotem regime  
político fascista;  
IV - apoio à conquista de independência  
nacional de todos os povos, em obediência aos  
princípios da autodeterminação e do respeito às  
minorias nacionais e étnicas; e  
V - intercâmbio das conquistas tecnológicas,  
do patrimônio científico e cultural da humanidade. 
Justificativa: 
A explicitação dos princípios que devem nortear as relações internacionais é fundamental. Não 
podemos atrelar estes princípios a resoluções de organismos internacionais sob pena de restringir a 
nossa soberania. 
Parecer:   
   Concordamos, em parte, com o autor da proposição, tanto que fizemos ressaltar, com ênfase, 
outros princípios que achamos devam nortear as relações internacionais do povo brasileiro.  
Pela aprovação, com a redação dada pelo Relator. 
   
   EMENDA:00224 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao art. 18 do anteprojeto da  
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais a seguinte redação:  
Art. 18 O Brasil não promoverá nem se  
envolverá em guerras de agressão ou de conquista,  
nem anexará territórios. 
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Justificativa: 
O não envolvimento em guerra de agressão ou de conquista bem como a não anexação de territórios 
pertencentes a outros países é uma garantia do respeito à soberania e à autodeterminação dos 
outros povos. 
Parecer:   
   O proposto pela emenda já está implicitamente adotado pelos princípios enumerados no Capitulo 
IV, do Título II, do esboço do anteprojeto que estamos apresentando à apreciação da Douta 
Comissão.  
Pelo acolhimento, nos termos da redação que apresentamos. 
   
   EMENDA:00370 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Título III  
Das Relações Internacionais  
Substitua-se o art. 19 ao que se segue:  
"Art. 19. Nas relações internacionais, o  
Brasil rege-se pelos princípios da defesa da paz,  
repúdio à guerra, condenação de toda forma de  
discriminação racial e colonialismo, e preservação  
e promoção dos direitos humanos.  
§ Na defesa desses postulados, a nação  
brasileira abster-se-á de manter relações  
diplomáticas com países que não adotem ou que  
flagrantemente os violem." 
Justificativa: 
No mundo atual, ganham cada vez mais força os princípios de igualdade e da liberdade, 
consubstanciados e revestidos em diversas formas de expressão: da palavra, de reunião, de crença, 
de convicções políticas e filosóficas. 
As diversas minorias e até mesmo a certas minorias, não só esses direitos vêm sendo postergados 
como sofrem as consequências de certos preconceitos, como os de cor, raça, de religião, até mesmo 
de língua e convicções filosófico-religiosa. 
O Brasil, como vanguardeiro da luta contra esses preconceitos, não pode negar seu apoio às nações 
que lutam pela extirpação dessas nódoas sociais, inadmissíveis nos dias atuais. 
Por isso mesmo, não só devemos erigir em preceito constitucional a síntese desse ideário, como 
necessitamos exprimir nosso repúdio a esses usos e práticas que repugnam a convivência 
internacional. 
Parecer:   
   O esboço de anteprojeto enfatiza a matéria tratada na emenda proposta.  
Por outro lado, não cremos ser conveniente impedir o Brasil de manter relações diplomáticas com 
países que pratiquem o preconceito de raça e o colonialismo, principalmente pela ajuda que, em 
decorrência desse relacionamento possa ser oferecida a quem sofrer a discriminação.  
Pela aprovação em parte. 
   
   EMENDA:00382 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se da redação final da Subcomissão da  
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Nacionalidade, da Soberania e das Relações  
Internacionais, os art. 18, 19 e 20,  
substituindo-se pelo dispositivo seguinte:  
"Art. Os conflitos internacionais deverão  
ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem  
e outros meios pacíficos, com a cooperação dos  
organismos internacionais de que o Brasil participe.  
Parágrafo único. É vedada a guerra de conquista." 
Justificativa: 
Julga-se que não deva constar da Constituição Federal a subordinação das Relações Internacionais a 
documentos de Organismos Internacionais, embora o país seja signatário e co-partícipe das 
disposições constantes destes Estatutos. 
Sugere-se que constem da Constituição dispositivos próprios da Nação, como orientadores de suas 
Relações Internacionais. 
Parecer:   
   O que se propõe na emenda está, em parte, acatado, conforme pode verificar-se com a leitura do 
esboço do anteprojeto.  
Relativamente ao art. 18 do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das 
Relações Internacionais, compreendemos ser ele de grande alcance social, realçado, inclusive, pela 
justificação da proposta apresentada na Subcomissão e da qual resultou o anteprojeto.  
Pela aprovação em parte. 
   
   EMENDA:00392 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   O art. 19 do anteprojeto da Subcomissão da  
Nacionalidade, da Soberania e das Relações  
Internacionais deve ter a seguinte redação:  
"Art. 19. O Brasil rege-se nas relações  
internacionais pelos seguintes princípios:  
I - defesa e promoção dos direitos humanos;  
II - condenação da tortura e de todas as  
formas de discriminação e de colonialismo;  
III - defesa da paz, repúdio à guerra, à  
competição armamentista e ao terrorismo;  
IV - apoio à conquista da independência  
nacional de todos os povos, em obediência aos  
princípios de autodeterminação e de respeito às minorias;  
V - intercâmbio das conquistas tecnológicas,  
do patrimônio científico e cultural da humanidade;  
VI - condenação ativa à guerra de agressão e  
de conquista;  
VII - proibição, sob todas as formas, de  
propaganda de guerra;  
VIII - apoio oficial e material à propaganda da paz.  
§ 1o. Sob pena de responsabilidade, o  
representante do Governo brasileiro, nos  
organismos internacionais a que se refere o  
presente artigo, defenderá sempre, ostensivamente  
e sem concessões de qualquer ordem, a prática de  
negociação pacífica, bem como a não ingerência de  
qualquer nação nos assuntos internos de outra.  
§ 2o. A fabricação de material bélico  
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convencional é permitida apenas à União federal ou  
a entidades em que o controle acionário seja  
exercido pelas Forças Armadas, após aprovação  
pelas duas Casas do Congresso.  
§ 3o. Fica vedada a produção e o uso de armas  
nucleares. A pesquisa, aperfeiçoamento, produção,  
testes e instalações de material nuclear só é  
permitido para fins pacíficos.  
§ 4o. A venda ao exterior de material bélico  
convencional excedente das necessidades nacionais  
só será autorizada, observado os seguintes requisitos:  
"a") o comprador será governo de nações com  
as quais o Brasil mantenha relações diplomáticas;  
"b") a venda será precedida de licença  
expressa do Presidente da República, ouvidas as  
Comissões de Segurança Nacional e das Relações  
Exteriores de ambas as Casas do Congresso Nacional  
e o Estado-Maior das Forças Armadas;  
"c") a operação conterá a cláusula de que o  
material bélico não será utilizado pelo Estado  
comprador em guerra de agressão e de conquista,  
sob pena de sanções específicas eficazes,  
incluídas no contrato.  
§ 5o. A lei punirá, com as penas de crime de  
traição militar, os autores de desvio clandestino  
de material bélico, ou portadores de licença de  
venda ou uso, em desacordo com a norma  
constitucional." 
Justificativa: 
Reproduz-se aqui o texto do art.5º do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, acrescido de algumas 
proposições destinadas a complementá-lo e a torna-lo menos programático e mais realista e 
impositivo. São sugestões sufragadas por várias entidades civis e religiosas e destinadas a tornar o 
Brasil um parceiro eficiente do repúdio universal à guerra que poderá destruir definitivamente a vida 
neste planeta. 
Não é necessário alongar a evidente razão desses dispositivos. Se somos um povo pacifista e 
desejamos tornar efetiva essa índole nacional, consignada em todas as Cartas desde 1981, temos 
que dotar o pensamento político de instrumentos adequados até aqui inexistentes. 
Embora seja esta a diretriz constitucional brasileira, de algum tempo a esta parte, indústrias pacíficas 
indispensáveis à produção de bens que melhorariam o padrão de vida do povo, são transformadas 
em indústrias de material bélico e os produtores dessa distorção jactam-se de ser o Brasil, agora, um 
dos maiores produtores de armas do mundo. Setores em que essas fábricas poderiam produzir 
equipamentos necessários ao desenvolvimento das manufaturadas requeridas para a elevação do 
nível de vida do povo, na saúde, na educação, agricultura, aproveitamento de recursos naturais, 
automação, etc., permanecem inativas ou com baixa rentabilidade e até transformadas em indústrias 
de armamento para a exportação. 
Graças a isto, o comercio sinistro e geralmente clandestino e sujo de armas semeia a morte e a 
miséria no Oriente Médio, na América Central e equipa o monstruoso comércio internacional de 
drogas, com a triste colaboração ingênua do trabalhador brasileiro e em contradição flagrante com as 
disposições constitucionais vigentes. 
Além disto, tais armamentos são utilizados contra nações com as quais mantemos relações 
diplomáticas e não está longe o dia em que irão afetar a segurança interna, pois justificam a prática 
do terrorismo nessas estações brasileiras, em represália ao comportamento puramente mercantil e 
amoral de nossos governos. 
Não está igualmente longe o dia em que nações poderosas como os Estados Unidos se considerem 
legitimados em intervir no território nacional para fazer cessar a produção de entorpecentes, reprimir 
a venda de armamentos a traficantes e defender seus povos desse comércio internacional hediondo 
que está envenenando a nova geração e apodrecendo a civilização contemporânea. A atitude do 
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Governo dos EUA em relação à Bolívia, e que se estenderá à Colômbia e ao Peru, são uma 
advertência. 
O terrorismo e o comércio internacional de drogas hoje dispõem de material bélico dotado do mais 
alto poder ofensivo, adquirido, inclusive, de fabricantes brasileiros, segundo investigações procedidas 
oficialmente nas nações vitimam por essa terrível chaga social, prática que pode vir a acender 
centelhas para a hecatombe nuclear. 
Só disposições constitucionais concretas e enérgicas eliminarão esses ônus injustos e catastróficos 
ao povo brasileiro e à Humanidade. 
Torna-se indispensável que as disposições antibélicas não devem ser apenas um orçamento da 
Constituição Federal. Ao contrário, para que essas prescrições sejam efetivas e atuantes na ordem 
internacional, devem ser acompanhadas de outras determinações, que se ousa sugerir. 
Ao Brasil não cabe o papel pacifista de braços cruzados, como ostenta a Carta de 1969, repetindo 
preceitos que se originaram no art.34, inciso II, da Constituição de 24 de fevereiro de 1891. 
É necessário repetir o texto pacifista contido nos art. 7º e 153, 4 8 º da Emenda Constitucional de 
1969, porém estimular os cidadãos e o governo a defenderem, na prática e ativamente “a negociação 
direta, a arbitragem e outros meios pacíficos”. 
Com efeito, essa sempre foi à falha das Constituições anteriores. 
Na Constituição de 24.2.1981, assim era determinado:  
Art. 34 compete privativamente ao Congresso Nacional:  
11) autorizar o Governo a declarar guerra, se não tiver lugar ou malograr-se o recurso do 
arbitramento, e não se emprenhará jamais em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou 
em aliança com outra nação. 
“Art. 5º - Compete privativamente à União: 
......................................................................... 
II – conceder ou negar passagem a forças estrangeiras pelo território nacional. 
III – declarar guerra e fazer a paz. 
Art.40 – E da competência exclusiva do Poder Legislativo: 
b) autorizar o Presidente da República a declarar guerra, nos termos do art.4º, se não couber ou 
malograr-se o recurso do arbitramento e a negociar a paz”. 
Na constituição de 1946: 
Art.4º - O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou malograr-se o recurso ao arbitramento ou aos 
meios pacíficos de solução do conflito, regulados por órgãos internacionais de segurança, de que 
participe; e em caso algum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou 
em aliança com outro Estado”. 
E mesmo as Cartas outorgadas de 1937, 1967, 1969 dispõem sobre a preservação da Paz e proíbem 
a propaganda de guerra, bem como a guerra de conquista. 
Mas pode-se num retrocesso histórico, que essas normas não produziram nenhuma influência 
internacional. A Ditadura chegou a invadir, com uma força militar, a República Dominicana, em 1965, 
para, juntamente com tropas norte-americanas, impedir a reintegração do presidente eleito, Juan 
Bosch, acusado de esquerdista. É, portanto, preciso completar as formulações pacificas Constituição, 
para que não permaneçam figuras de retórica e de efeito acadêmico. 
Para isto, esta proposição vem sugerir que o texto, onde se reproduz a opção tradicional do direito 
brasileiro, seja enriquecido com outras determinações. Estas dariam nova face ao nobre pensamento, 
retrato de índole fraterna de nosso povo. 
TEXTO ATUAL DA CARTA DE 1969: 
“Art.7º - Os conflitos internacionais deverão ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem e 
outros meios pacíficos com a cooperação dos organismos internacionais de que o Brasil participe. 
§ 1º É vedada a guerra de conquista e não será tolerada a propaganda de guerra. 
Visto que esta é a tradição do Direito Constitucional brasileiro, o acolhimento da presente proposição 
será, a nosso ver, um dos pontos altos da nova Constituição que estamos redigindo. 
Parecer:   
   Os princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil, constantes da emenda 
proposta, já estão contemplados no substitutivo a ser apreciado pela Douta Comissão. Principalmente 
no capítulo que trata do Estado e suas relações com os demais Estados, tratando o esboço do 
anteprojeto inclusive da matéria constante no parágrafo primeiro da Emenda.  
As demais proposições da emenda são, a nosso ver, matérias de lei ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
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      EMENDA:00410 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão da  
Nacionalidade, da Soberania e das Relações  
Internacionais, o seguinte artigo que receberá o número 23:  
"Art. O Brasil assinará o Tratado de Não-  
Proliferação das Armas Nucleares.  
O artigo 23 do Anteprojeto de Constituição  
passará a ter o número 24." 
Justificativa: 
O Anteprojeto de Constituição mostra claramente a natureza não belicosa da nossa sociedade. Assim 
sendo, nada mais apropriado do que referendarmos um tratado internacional que tem por objetivo 
evitar a disseminação das armas nucleares. 
É também importante lembrar que o Brasil já perdeu, até agora, milhões de dólares e ajuda de fundos 
perdidos americanos simplesmente por não ser signatário do Tratado de Não Proliferação das Armas 
Nucleares. 
Parecer:   
   O proposto na emenda foi acatado de modo mais amplo no esboço de anteprojeto.  
Pela aprovação. 
 
EMENDA:00441 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da  
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais (I.A)  
Dê-se ao Título III a denominação de Capítulo  
e substancia-se os artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22  
e 23 pelo seguinte:  
"CAPÍTULO  
DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
Art. ... - No convívio com os demais povos e  
nações, o Brasil buscará, através de negociações  
diretas, arbitragens e outros meios pacíficos, com  
a cooperação dos organismos internacionais de que  
participe, da defesa da Justiça e a promoção da Paz." 
Justificativa: 
O anteprojeto cuida da matéria em sete artigos. A emenda propõe, num esforço de síntese, dispor 
sobre a matéria num único artigo. De outra parte, as referências a resoluções da ONU e da OEA são 
impróprias e aleatórias. Quem poderá assegurar que elas não sejam alteradas e, até mesmo, 
revogadas?  
Parecer:   
   Propõe a fusão dos artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 do Anteprojeto da Subcomissão da 
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais num único, que, afinal, é quase uma 
réplica do artigo 7o. da Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Como afirmamos, a propósito de outras 
emendas, consideramos o atual texto bastante restrito e superado.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00469 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Capítulo: "Da nacionalidade, da soberania  
e das relações internacionais".  
Substitua-se o artigo 19 ao que se segue:  
Art. 19 - Nas relações internacionais, o  
Brasil rege-se pelos princípios da defesa da paz,  
repúdio à guerra, condenação de toda forma de  
discriminação racial e colonialismo, e preservação  
e promoção dos direitos humanos.  
§ - Na defesa desses postulados, a nação  
brasileira abster-se-á de manter relações  
diplomáticas com países que não adotem ou que  
flagrantemente os violem." 
Justificativa: 
No mundo atual, ganham cada vez mais força os princípios de igualdade e da liberdade, 
consubstanciados e revestidos em diversas formas de expressão: da palavra, de reunião, de crença, 
de convicções políticas e filosóficas. 
As diversas minorias e até mesmo a certas minorias, não só esses direitos vêm sendo postergados 
como sofrem as consequências de certos preconceitos, como os de cor, raça, de religião, até mesmo 
de língua e convicções filosófico-religiosa. 
O Brasil, como vanguardeiro da luta contra esses preconceitos, não pode negar seu apoio às nações 
que lutam pela extirpação dessas nódoas sociais, inadmissíveis nos dias atuais. 
Por isso mesmo, não só devemos erigir em preceito constitucional a síntese desse ideário, como 
necessitamos exprimir nosso repúdio a esses usos e práticas que repugnam a convivência 
internacional. 
Parecer:   
   Visa à supressão do artigo 19 do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e 
das Relações Internacionais.  
Propõe um elenco de princípios de relações internacionais e proíbe à Nação Brasileira de manter 
relações diplomáticas com países que os violem.  
Como afirmamos, na ocasião de outros deveres, não consideramos essa a melhor estratégia, no 
particular.  
Quanto ao "CAPUT" do artigo sugerido, a emenda encontra-se acolhida, com outra redação, no 
capítulo do Estado e de Suas Relações com outros Estados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00488 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva - Anteprojeto da  
Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e das  
Relações Internacionais.  
Suprimam-se os art. 18 a 22 do Título III e  
os seus respectivos Capítulos (art. 24 a 35),  
renumerando-se os subsistentes. 
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Justificativa: 
O Título III do anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 
Internacionais não deve evidentemente envolver nenhum dos Capítulos nele inseridos, a começar 
pelo Capítulo I – DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO – por serem todos eles absolutamente estranhos ao 
âmbito de regulação constitucional da dita Comissão. 
A competência da União e as atribuições do Presidente da República, do Congresso Nacional e dos 
Tribunais de Justiça, se incluem nos anteprojetos das II e III Comissões Temáticas – Organização do 
Estado e Organização dos Poderes e Sistema de Governo – as quais poderão apreciar, como 
subsidio, o exorbitante trabalho da Subcomissão I - a , que cuidou desnecessariamente dos tais 
capítulos I a VII, que nada têm a ver com o Título referente ás “Relações Internacionais”. 
Assim sendo, a Comissão I deverá providenciar o expurgo, remetendo a matéria expurgada para as 
Comissões componentes. 
Parecer:   
   Visa a suprimir os artigos 18 a 22 do Título III e os seus respectivos capítulos (artigos 24 a 35) do  
anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais.  
Não julgamos necessária a alteração dos artigos 18 a 22.  
Quanto aos outros, isto é, os de nº 18 a 22, manifestamos o mesmo ponto de vista, por considerá-los 
exorbitantes da competência da mencionada Subcomissão.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00493 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva - Anteprojeto da  
Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e das  
Relações Internacionais.  
TÍTULO III  
DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
Substitua-se o art. 127 pelo seguinte:  
Art. 17 - O Brasil manterá relações com Estas  
e organizações estrangeiros e entidades  
internacionais, segundo os princípios e normas do  
Direito Internacional prevalecentes nas nações democráticas.  
Parágrafo único - Os tratados, convênios e  
outros atos internacionais serão firmados por  
representantes do governo brasileiro indicados na  
forma da lei. 
Justificativa: 
As relações internacionais não ficam sujeitas a controle preponderante ou permanente de Estado 
participante, salvo se no interesse de todos os convenentes um deles, eventualmente, receber o 
encargo de atuar como controlador. Mas esse é um detalhe que não deve constar de texto 
constitucional. Essa é a principal razão pela qual propomos a emenda que melhor reflete as normas 
consolidadas no Direito Internacional Público. 
Parecer:   
   Pretende a substituição do artigo 17 do Anteprojeto da Subcomissão I-a.  
Estabelece que o Brasil mantenha relações com Estado e Organizações internacionais, segundo os 
princípios de normas do Direito Internacional prevalecentes nas nações democráticas.  
E que os tratados e atos internacionais sejam firmados por representantes do governo brasileiro 
indicados na forma da lei.  
Consideramos que a primeira sugestão é muito vaga e subjetiva pois, de modo geral, as nações se 
dizem democráticas e seria difícil determinar quais delas o são realmente.  
Quanto à assinatura nos atos internacionais, é uma questão da matéria diplomática que, o nosso ver, 
não merece detalhamento na Constituição.  
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A convenção de Viena sobre tratados dispõe sobre isso e o Brasil deveria legislar diferentemente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00495 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 17, como parágrafo único, o abaixo:  
Parágrafo único - O Brasil se empenhará na  
criação do Mercado Comum Afro-Latino-Americano. 
Justificativa: 
Sente-se, desde há muito, a necessidade de se congregarem, sob um organismo comum, os países 
do Terceiro Mundo. A falta de entrosamento tem permitido a ação danosa dos países, que integram a 
Comissão Trilateral, - Mercado Comum Europeu, Estados Unidos da América do Norte e Japão, - na 
voracidade por matérias-primas, alimentadoras do seu avançado parque industrial. Por sua 
proximidade, África e América Latina têm condições de se unirem em torno de um programa comum 
de desenvolvimento, que traga a riqueza e o bem-estar a seus povos, passando a constituir nova 
força mundial de resistência às investidas no neoimperialismo. O Mercado Comum Afro-Latino-
Americano representará importante etapa no caminho da emancipação econômica e da redenção 
social, cultural e política dos países que integram o Continente Negro e o Novo Mundo. 
Interpretou o relator a proposição, como se fora uma carta de intenções. Não o será a Constituição 
quando fala também em democracia, liberdade e direitos humanos? O esforço brasileiro em prol de 
Mercado Comum Afro-Latino-Americano trará outra conotação em nossas relações internacionais, e 
situará melhor o nosso país perante a África e as Américas, e – por que não dizer? – perante os 
integrantes da comissão Trilateral. Subjetivismo por subjetivismo, anunciemos a nossa intenção por 
algo de mais palpável. 
Parecer:   
   Acrescenta ao artigo 17 do anteprojeto da Subcomissão I-a um parágrafo único, que determina que 
o Brasil se empenhará na criação do Mercado Comum Afro-Latino-Americano.  
Não julgamos aconselhável incluir o dispositivo na Constituição, onde, a nosso ver, o Brasil não 
deveria discriminar outro grupo de nações.  
A criação de mercados comuns é matéria de negociação política complexa e prolongada, e não se 
enquadra bem nos textos normativos da Lei Maior.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00497 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 19:  
"Parágrafo único - A política externa do  
Brasil se orientará por:  
I - Defesa de autodeterminação dos povos;  
II - Não ingerência em assuntos internos de  
outros povos;  
III - Respeito aos direitos humanos;  
IV - Condenação ao colonialismo sob todas as  
formas, à discriminação racial e ideológicas, ao  
terrorismo, à tortura, ao armamentismo e à guerra. 
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Justificativa: 
Cioso da sua própria soberania, o Brasil quer que seja respeitada também a dos outros povos, com 
direito deles de escolherem o caminho que melhor lhes pareça, segundo os princípios da coexistência 
pacífica, da solidariedade e da cooperação internacionais. Encontra, no respeito aos direitos 
humanos, motivação para a formação de um homem melhor, com uma vida melhor. Opõe-se 
energicamente a qualquer forma de exploração do homem pelo homem, do país mais fraco e mais 
pobre pelo país mais rico e mais rico e mais forte. Combate à discriminação racial e ideológica, fator 
de discórdia e de ódios, que levam à inimizade, à quebra da paz e à infelicidade dos seres humanos 
sobre a face da terra. 
O terrorismo e a tortura são manifestações concretas desse ódio e desse permanente estado de 
guerra entre indivíduos e povos, quando o respeito à pessoa humana e o sentimento de fraternidade 
inspiram o amor ao próximo e a harmonia entre as nações. Só assim teremos afastado de vez o 
perigo das guerras, com a sua corte de males e dores, e teremos ajudado a humanidade a enveredar 
pelo caminho da Paz, da Prosperidade, do Bem-Estar e da Felicidade Universal. 
O relator acerta, no artigo 19 do projeto, quando fala que o Brasil “se regerá pelos princípios 
constantes da Carta da Organização das Nações Unidas”, e, no artigo 20, que “o Brasil respeitará os 
princípios a Carta da Organização dos Estados Americanos”. A nosso ver, a nossa Constituição 
precisa ser entendida, para ser obedecida, pelos brasileiros, e poucos, muito poucos, conhecem o 
teor das Cartas da ONU e da OEA, e todos compreenderão melhor quais os compromissos 
internacionais que contraímos ao mencionarmos explicitamente a defesa da autodeterminação dos 
povos, a não ingerência em assuntos internos de outros povos, o respeito aos direitos humanos, a 
condenação ao colonialismo sob todas as formas, à discriminação racial e ideológica, ao terrorismo, à 
tortura, ao armamentismo e à guerra. Assim, pois, insistimos em nossa colocação. 
Parecer:   
   Propõe uma lista de princípios de Relações Internacionais, de modo geral incluídas nas referências 
do esboço do Anteprojeto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00506 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   TÍTULO III  
DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
Art. ... O Brasil, no tocante às relações  
internacionais, reger-se-á pelos princípios de  
defesa da paz, preservação da autodeterminação dos  
povos, do respeito às minorias; repúdio à guerra,  
à competição armamentista e ao terrorismo.  
§ 1o. - Fica vedada a fabricação de armamento  
bélico militar para fins de exportação.  
§ 2o. - O Brasil não produzirá, nem mesmo a  
título experimental, qualquer artefato nuclear  
para fins militares ou como fonte energética. 
Justificativa: 
1 – Tradição Histórico – Constitucional Brasileira a história do Brasil tem sido assinalada, dentre os 
Países do mundo ocidental, por admirável com coerência sua vocação pacifista. 
Nossas constituições refletem essa vocação, simbolizada nos vultos de Caxias do Marechal Rondon. 
2 – A Indústria da Morte – Hoje o País renega essa/tradição histórica pacifista, tornando-se o quinto 
exportador mundial de armas. Passando a integrar o sinistro clube dos “industriais da morte”, a 
produzir armas sofisticadas, de terrível poder de destruição hoje usadas no assassinato de crianças, 
mulheres e populações inteiras.  
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3 – Complexo Industrial Militar – Surgiu no Brasil, à revelia da Nação, um “complexo industrial militar” 
que nos Estados Unidos foi denunciado pelo General Eisenhower, quando Presidente daquele País, 
como uma ameaça à própria estrutura da sociedade norte-americana. 
Entre nós não é difícil concluir que esse poder adquirirá em pouco tempo, uma expressão e um peso 
inimagináveis com todo o cortejo de interesses, corrupção e espionagem que acompanha a “indústria 
da morte” e seus mercadores apátridas.  
4 – Corrida Incontrolável – Mesmo nos Estados Unidos, onde há uma opinião pública e liberdade de 
imprensa, os escândalos que envolvem o tráfico de armamentos se sucedem, como agora no caso da 
venda “clandestina” de armas para o Irã, com a confissão do Presidente Reagan, de que tudo 
ignorava. O desdobramento desse escândalo, Israel e até a China estavam envolvidos nesse 
infindável “repasse” de armas. Formam os grupos armamentistas um poder paralelo que não pode 
deixar de preocupar aos homens livres. 
5 – O Pragmatismo amoral como diretriz da Política Externa – Negócio amoral, onde não há valores, 
nem princípios, a venda de armas é incontrolável. Como hoje, em nosso país, ninguém sabe o que se 
vende e para quem se vende. Em troca dos “dólares da morte” pratica-se no plano das relações 
internacionais um cínico pragmatismo, que condiciona toda a política exterior aos incomensuráveis 
lucros dos fabricantes de armas.  
Professores de público nos plenários internacionais, o pacifismo, entretanto há muito que 
armamentos brasileiros, segundo revela “O ESTADO DE SÃO PAULO”, estão equiparando os “migs” 
russos do regime de KHADAFI, enquanto hoje construímos para a carnificina das guerras do Oriente 
Médio.  
6 – Brasil, alvo na próxima guerra – A implantação desse parque bélico, sem o assentimento do povo 
e sem o controle do Congresso Nacional, transforma inevitavelmente o Brasil em alvo estratégico 
num próximo conflito mundial. Uma guerra que será a última da humanidade. O mundo caminha para 
a destruição total, e o nosso País lamentavelmente passou a ser um dos promotores da louca “corrida 
para a morte”, em contradição com seus valores cristãos e humanitários. O escândalo assume 
proporções odiosas quando se sabe que apesar desses milhões de dólares, morrem no Brasil 5 
crianças a cada 7 minutos. Por isso que João XXIII, PAULO VI e JOÃO PAULO II, não hesitaram em 
condenar de modo candente, a corrida armamentista. 
7 – Tratores e não Tanques de Guerra – Somos um país que precisa de tratores e não de tanques de 
guerra: ao preço de um “lança-foguetes” (U$$ 10 milhões) construir-se-iam CIEPs, isto é, escolas 
para dez mil crianças, em regime de ensino modelar. 
Não desejamos um Brasil indefeso, ao contrário, devemos procurar equipar nossas forças armadas 
(cujo papel, em nossa história, à exceção do movimento de 1964, é atualmente positivo) que podem e 
devem, fabricar armamentos exclusivamente para sua modernização e eficiência. O que passar disto 
é belicismo a exacerbar a execrável deformação que é o militarismo.  
8 – Ameaça Nuclear – Os acidentes com usinas nucleares nas maiores potencias (Three Mile Island 
– EUA e Chernobil – URSS) já estão provocando o fechamento ou desativação de inúmeras usinas 
em outros países, sobretudo na Europa. A opinião pública brasileira foi há pouco sacudida pela 
notícia de que até campo de provas nucleares já teria sido delimitado no Pará. O mundo adquire 
consciência do perigo das centrais nucleares e, com muito mais razão, das bombas, ogivas e 
submarinos atômicos (nossa Marinha, anuncia-se, fabricaria em breve uma unidade) perigo que é 
real nas trágicas consequências das radiações, em nuvens, que contaminam populações a milhares 
de quilômetros de distância desses desastres. Não podemos legar a nossos filhos a catástrofe 
nuclear. A alternativa para a vida é recusarmos a loucura coletiva que encaminha a humanidade para 
o desastre final.  
9 – Minha Proposta – Razão por que estou propondo, fiel ao princípio da “preservação da vida”, que 
sido meu lema na vida pública, desde as lutas que empreendi pela defesa do Vale do Paraíba dos 
poluentes químicos e da ameaça nuclear, que o Brasil não mais exporte qualquer armamento de 
guerra 
10 – Em defesa da Vida – Voltando a nação para seus inafastáveis compromissos cristãos e 
humanistas o povo brasileiro afastará a suprema vergonha de estar contribuinte para a morte e a 
destruição, e estará resgatando a missão de Rondon figura tutelar que levou à humanidade sublime 
ensinamento de ser preferível “morrer do que matar nossos semelhantes” 
Parecer:   
   A Emenda propõe princípios de relações internacionais, que, em parte coincidem em as posições 
deste relator pela aprovação parcial, nos termos do esboço anteprojeto. 
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   EMENDA:00510 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao Título III, do anteprojeto da  
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das  
Relações Internacionais, a seguinte redação,  
suprimindo-se os artigos 20, 21, 22, 23 e  
renumerando-se os demais:  
Título III  
Das Relações Internacionais  
Art. 17 - O Brasil rege-se nas relações  
internacionais pelos seguintes princípios:  
I - Defesa e promoção dos direitos humanos  
com fundamento na Declaração Universal dos  
Direitos do Homem;  
II - Instalação e funcionamento de Cortes  
Internacionais dos Direitos do Homem e da Mulher,  
no âmbito regional ou universal dotadas de poder  
jurisdicional sobre os Estados pactuantes;  
III - Condenação a tortura e a apenas ou  
tratamento cruéis, desumanos ou degradantes;  
IV - Abolição de todas as formas de  
colonialismo, de imperialismo e discriminação;  
V - Solução dos conflitos internacionais por  
negociações diretas, arbitragem e outros meios  
específicos, com a cooperação dos organismos  
internacionais, vedadas a corrida armamentista e a  
guerra da conquista;  
VI - Apoio aos movimentos de independência  
nacional em todos os povos, em obediência aos  
princípios da autodeterminação e do respeito às minorias;  
VII - Intercâmbio do patrimônio tecnológico,  
científico e cultural da humanidade.  
Art. 18 - O Brasil participa da sociedade  
internacional por meio de pactos, tratados e  
acordos com os Estados soberanos, com os  
organismos internacionais e com as associações de  
relevantes serviços à causa da humanidade e ao  
amparo e à promoção da pessoa humana.  
Art. 19 - Os pactos, tratados e acordos  
internacionais dependem de ratificação do  
Congresso Nacional.  
Parágrafo Único - O conteúdo dos compromissos  
de que trata este artigo incorpora-se à ordem  
interna quando se tratar de disposições  
normativas, salvo emenda constitucional se for o caso. 
Justificativa: 
A emenda pretende dar unidade aos princípios informadores da política exterior brasileira, 
enumerando-os de forma sistemática e abrangente. 
Desde o item I, do art.17, defende-se a necessidade de alicerçar-se a defesa e a promoção dos 
direitos humanos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tal como a proclamou à 
Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida em Paris, em dezembro de 1948. 
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A enumeração, pois, dos direitos da pessoa humana, no direito constitucional brasileiro, sejam os 
direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos, não exclui os princípios consagrados no plano 
internacional, contidos em documentos subscritos pelo Brasil. 
É o Estado brasileiro signatário da Declaração Universal, bem como, desde 1985, dos pactos de 
Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU, de 1966, e do Pacto de São José 
da Costa Rica, de 1969, no âmbito da OEA. 
Tais pactos consubstanciam o desdobramento das declarações de direitos, definindo juridicamente 
cada um deles e criando as condições imprescindíveis à sua eficácia. 
O Pacto de São José da Costa Rica estabelece a criação de um Corte Internacional dos Direitos 
Humanos, com base na Conferência de Bogotá, de 1948, e jurisdição na América Latina, obviamente 
nos países pactuantes. 
Assim, estabelecer, entre os princípios definidores do relacionamento internacional do Brasil, a 
diretiva para a instalação e funcionamento de Cortes, constitui apenas e desde logo a incorporação 
ao direito público interno de compromissos internacionais já assumidos e, que, no caso do Pacto de 
São José, segundo consta, se encontra na pauta do Congresso Nacional para ratificação. Também 
em relação à tortura, somos subscritores da Convenção, elaborada pela Comissão de Direitos 
Humanos, da ONU, que define esse crime, impondo-se igualmente na esfera internacional sua 
condenação e a das penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
Estes e os demais princípios sugeridos, a rigor, dispensaram justificação, por encerrarem valores 
reconhecidos e proclamados por todos os povos civilizados do universo. 
Parecer:   
   Com a exceção de alguns detalhes sem maior significado, a matéria foi acatada no esboço do 
anteprojeto a ser proposto à Douta comissão temática, com outra redação razão pela qual aprovamos 
parcialmente. 
   
   EMENDA:00529 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo Único ao Artigo 17  
do Anteprojeto do Relator:  
Art. 17 ....................................  
Parágrafo Único - O Brasil poderá manter  
relações diplomáticas com países ou nações  
colonizados ou ocupados pela força, desde que  
estes tenham uma entidade representativa  
reconhecida pela Assembleia Geral da ONU ou pelo  
governo brasileiro. 
Justificativa: 
Por mais que, nas últimas décadas, tenham soprado os ventos da descolonização, ainda se 
encontram países e nações submetidas ao domínio e à ocupação de outros Estados imperialistas. 
Nosso país não pode permanecer insensível a esta triste realidade e manter-se diplomaticamente 
afastado dos povos, que se encontram nesta situação. 
Na tentativa de favorecer nosso intercâmbio bilateral com nações oprimidas, propomos, pela presente 
Emenda, que o Brasil estabeleça relações com elas, desde que possam fazer-se representar por 
entidades reconhecidas pela Assembleia Geral ou pelo Governo Brasileiro. 
Nossa proposta não parece colidir com o Anteprojeto desta Subcomissão, tendo em vista que ele, no 
caput do seu artigo 17 deixa bem claro que o Brasil poderá relacionar-se não só com Estados 
soberanos e organizações internacionais, mas também com outras entidades dotadas de 
personalidade jurídica internacional. 
Parecer:   
   Pretende autorizar o Brasil a manter relações diplomáticas com países de nações colonizados ou 
ocupados pela força.  
Como afirmamos a propósito de outras emendas semelhantes, a hipótese não parece excluída no 
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anteprojeto de subcomissão l- a.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:00531 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 17, o seguinte Parágrafo Único:  
"Parágrafo Único - Com os Estados onde,  
comprovadamente, sejam desrespeitados os direitos  
humanos, com ofensa ao princípio da não  
discriminação racial, ou que hajam sido condenados  
pela Assembleia das Nações Unidas, por essa  
prática, o Brasil não manterá relações diplomáticas". 
Justificativa 
A proteção aos direitos fundamentais do indivíduo inclui o da não discriminação por motivo de raça.  
O Estado Brasileiro é signatário da carta da ONU, bem como da carta da Organização dos Estados 
Americanos, que postulam o fim de quaisquer formas de discriminação. Um país como o nosso, cuja 
nacionalidade assenta-se, basicamente, sobre as raças negras e indígenas, as quais são, mundo 
afora, as mais discriminadas, não deve tolerar práticas diferenciadas de tratamento político, social e 
econômico, por parte de outros estados. Logo, não deve estabelecer relações internacionais, em 
qualquer nível, com tais estados, mormente se já sofreram condenação por parte de organismos 
internacionais.  
Ora, prestigiar um estado discriminador, no particular, seria, cremos, não respeitar os interesses do 
povo, conforme dispõe o Caput do Art. 17 do Anteprojeto apresentado por esta Subcomissão. 
Parecer:   
   Propõe um dispositivo que proíba o Brasil de manter relações diplomáticas com Estados, onde, 
comprovadamente, sejam desrespeitados os direitos humanos.  
Como relatamos em emendas anteriores, o rompimento de relações diplomáticas não parece ser a 
melhor estratégia para a reversão dessas situações odiosas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00601 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se os artigos que compõem o Título  
"Das Relações Internacionais" do anteprojeto  
constitucional da Subcomissão da Nacionalidade,  
Soberania e Relações Internacionais, pelos artigos seguintes:  
"Art. ... O Brasil rege-se nas relações  
internacionais pelos seguintes princípios:  
I - Defesa da paz e da coexistência pacífica,  
do desarmamento geral e completo e da solução  
negociada dos conflitos;  
II - Defesa de uma nova ordem econômica  
internacional, igualmente mais justa e igual;  
III - Intercâmbio das conquistas  
tecnológicas, do patrimônio científico e cultural  
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da humanidade;  
IV - Promoção dos direitos humanos,  
condenação da tortura e de todas as formas de  
discriminação;  
V - Defesa do não alinhamento permanente;  
VI - Apoio às conquistas da independência  
nacional de todos os povos, contra todas as formas  
de colonialismo;  
VII - Valorização da ONU e dos seus  
organismos setoriais;  
VIII - Defesa da integração latino-americana  
e dos povos do Terceiro Mundo.  
Art. ... Norteando-se nesses princípios e  
buscando a sua consecução, o Brasil manterá  
relações com Estados estrangeiros, organismos  
internacionais e outras entidades dotadas de  
personalidade jurídica.  
Art. ... O Brasil defende a solução  
consensual das eventuais controvérsias com outros  
Estados, ou pelo arbitramento, na conformidade dos  
princípios da Carta da Organização das Nações  
Unidas (ONU).  
Art. ... O Brasil não permitirá que conflitos  
internacionais em que não é parte atinjam seu  
território, direta ou indiretamente.  
Art. ... É vedado o estabelecimento de bases  
ou tropas militares estrangeiras, em território  
brasileiro, seja terrestre, marítimo ou aéreo.  
Art. ... Não haverá extradição de estrangeiro  
do território nacional, perseguido por crime ou  
delito político.  
Art. ... O Brasil não manterá relações  
diplomáticas com Estado que tenha, como política  
oficial, a discriminação racial.  
Art. ... A contratação de empréstimo, com  
entidade estrangeira, oficial ou particular, que  
direta ou indiretamente, comprometa o Tesouro  
Nacional, ou qualquer outra instituição nacional,  
depende de prévia autorização do Congresso Nacional.  
Art. ... A condução das relações  
internacionais é de competência da União, que a  
realizará de forma democrática, através dos  
Poderes Públicos Federais." 
Justificativa: 
No Título “Das Relações Internacionais optamos por apresentar um substitutivo completo, uma vez 
que o Relatório, no que diz respeito a essa parte está bastante limitado e restrito. 
Em primeiro lugar, acreditamos que devem ser enunciados os princípios nos quais o Brasil se norteia 
no campo das relações entre os diferentes estados e regiões do planeta. 
Questão de fundamental importância, que entendemos deverá estar expressa claramente no texto 
constitucional é a que trata da proibição expressa do estabelecimento de base ou tropas militares 
estrangeiras em território brasileiro. Tema fulcral no que diz respeito à soberania nacional. 
Finalmente, os empréstimos, que venham a ser contratados com entidade estrangeira, seja oficial, 
seja particular, deverão ser previamente aprovados pelo Congresso Nacional, uma vez que 
comprometam qualquer instituição do país. 
No sentido de redigirmos um projeto de Constituição mais consoante com a posição do nosso país no 
cenário internacional é que apresentamos a essa subcomissão a emenda em pauta. 
Parecer:   
   Propõe um extenso elenco de princípios de relações internacionais, em grande parte coincidentes 
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com o ponto de vista deste Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00613 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:    
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 20 do anteprojeto da  
Subcomissão a seguinte redação:  
"Art. 20. A Declaração Universal dos Direitos  
do Homem, na forma aprovada pela Organização das  
Nações Unidas, é considerada parte integrante  
desta Constituição." 
Justificativa: 
A referência constada no Art. 20, que submete o Brasil aos princípios da carta da OEA, nos parece 
um risco, devido às instabilidades continentais e à possibilidade de regimes de exceção serem 
majoritários e darem um rumo não adequado à Organização. 
Por outro lado, o Brasil deve inserir dentro de sua Carta Magna os princípios que regem a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, tal como explicitados na Resolução nº 2625 (XXV) da Assembleia 
Geral. 
Parecer:   
   Propõe que a Declaração Universal dos Direitos do Homem seja considerada parte integrante desta 
Constituição.  
A proposta é louvável, mas não parece ser opinião predominante entre os Constituintes, a adoção de 
princípios de resoluções ou declarações internacionais no texto constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00022 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO "Aditiva" DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E  
GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER."  
Título II - Capítulo IV  
Incluir no art. 26 o item X  
Art. - O Brasil se baseia nas relações  
internacionais pelos seguintes princípios.  
I ..........................................  
II ..........................................  
Condenação e proibição de armas e armamentos  
nucleares; armas e armamentos nucleares espaciais;  
guerras bacteriológicas e uso de biotecnologias  
como arma de guerra. 
Justificativa: 
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O país não deve entrar na corrida armamentista. Sua tradição, sua cultura não recomenda. Seu 
estágio socioeconômico proíbe. A corrida armamentista sem freio leva a novas conquistas 
tecnológicas que já estão sendo usados como arma de guerra e a Carta Magna tem que prever. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda ao art. 25 do substitutivo da Comissão  
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher:  
Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:  
"Art. 25 - O Brasil não permitirá que  
controvérsias internacionais se transformem em  
fatores de desagregação da Nação." 
Justificativa: 
Como redigido, o artigo não parece ser passível de aplicação prática. A expressão “conflito” tem 
sentido bélico, sendo preferível a expressão “controvérsia”. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
      EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda ao art. 28 do substitutivo da Comissão  
da Soberania e Garantias do Homem e da Mulher  
Suprimir, no parágrafo 1o., a expressão "...  
que poderá revogá-los... que lhes deu origem" e  
suprimir no parágrafo 2o. "e está sujeito...  
Emenda Constitucional" 
Justificativa: 
As expressões indicadas devem ser suprimidas porque levariam a situações de incompatibilidade 
entre obrigações internacionais assumidas pelo Brasil e o direito interno. Não é possível a qualquer 
Estado, por decisão unilateral interna, evadir-se a obrigações internacionais contraídas. Há processos 
próprios para tanto. Assim, no caso do parágrafo 1º, o Congresso apreciaria um ato internacional que 
já está em vigor e, portanto, que criou obrigações para o Brasil e para outro país. Se o Congresso o 
revogasse, configurar-se-ia a hipótese de responsabilidade do Estado brasileiro pelo não 
cumprimento da obrigação. No segundo caso, a revogação de obrigações internacionais obedece a 
certos trâmites específicos, desenhados nos dispositivos de denúncia que são estabelecidos sempre 
de comum acordo pelas partes de um ato internacional. Assim, não pode um ato unilateral do 
Legislativo “denunciar” um tratado ou um compromisso internacional. Aliás, tem sido tradicionalmente 
prerrogativa do Executivo, que tem a competência de negociar tratados, examinar os casos de 
denúncia. Isto porque a faculdade de denunciar tratados e compromissos internacionais deve ser 
entendida como um dos instrumentos da política externa do estado. Deve, portanto, ser compatível 
com os objetivos gerais da ação diplomática e estar logicamente integrada ao processo de realização 
dos interesses nacionais. O artigo, tal como redigido, poderia criar a dualidade do comando 
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diplomático, prejudicial à própria imagem de confiança que o Brasil projetou no sistema internacional. 
Assim, as razões de ordem jurídica (impossibilidade de conciliar decisões internas unilaterais com 
tradição brasileira de respeito às obrigações contraídas internacionalmente) e razões de ordem 
política (a denúncia como um instrumento que deve ser controlado pelo Executivo porque é este o 
Poder que tem a obrigação de conduzir a ação externa) aconselham a que se suprimam os conceitos 
acima mencionados. 
Por outro lado, no que diz respeito ao parágrafo 1º, do mesmo artigo 28, caso o Governo não respeite 
o preceito constitucional de simplesmente "executar, aperfeiçoar e interpretar..." textos de tratados 
pré-existentes, o Legislativo poderá solicitar ao Tribunal de Garantias dos Direitos Constitucionais a 
declaração de inconstitucionalidade nos termos do artigo 38. Fica, assim, garantido o respeito ao 
artigo 28 sem necessidade do parágrafo 1º desse mesmo artigo.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
 
EMENDA:00035 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda ao art. 24 do Substitutivo da Comissão  
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher:  
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:  
"Art. 24 - O Brasil participa da sociedade  
internacional inclusive por meio de tratados e  
compromissos com Estados soberanos, com organismos  
internacionais e com associações de relevantes  
serviços à causa da humanidade, desde que não  
afetem a soberania de seu povo." 
Justificativa: 
A atual redação do Substitutivo é demasiadamente restritiva, já que existem outras formas de 
participação do país na vida internacional. O acréscimo da palavra “inclusive” permitiria abranger 
outras formas de participação. 
Parecer:   
   O acolhimento parcial da proposição contribui para o aprimoramento do Anteprojeto em 
elaboração.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:00037 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda aos art. 26 e 27 do Substitutivo da  
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias  
do Homem e da Mulher:  
Consolide-se, em um único artigo, os  
dispositivos preconizados nos art. 26 e 27 que  
passaria a apresentar a seguinte redação:  
"Art. 26 - A condução das relações  
internacionais do Brasil será orientada para a  
defesa e a promoção da paz e da segurança  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 49  

 

internacionais, em condições de justiça e  
liberdade, e do desenvolvimento econômico social  
dos povos.  
Parágrafo único. A política externa  
brasileira baseia-se nos princípios da igualdade  
soberana dos Estados, da defesa e promoção dos  
direitos humanos, do respeito aos compromissos  
internacionais livremente assumidos, da solução  
pacífica das controvérsias internacionais, da não-  
intervenção em assuntos internos e externos de  
outros Estados, da autodeterminação dos povos e da  
não ameaça ou uso da força contra a integridade  
territorial e a independência política de outros Estados." 
Justificativa: 
É importante que a nova Constituição enumere os princípios de política externa defendidos pelo 
Brasil e que traduzam compromissos internacionais assumidos. A redação proposta relaciona os 
princípios consolidados na Declaração Relativa aos Princípios do Direito Internacional Concernentes 
às Relações Amistosas entre os Estados (Resolução 2625 da XXV Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas, de 1970). 
Parecer:   
   O que pretende a iniciativa já está contemplado no texto do Anteprojeto em fase de elaboração.  
Prejudicada 
   
   EMENDA:00211 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Inclua-se Parágrafo único ao Art. 26, com a seguinte redação:  
Art. 26 ....................................  
Parágrafo único - Os atos suscetíveis de  
perturbar a coexistência pacífica entre os povos,  
de atingir os princípios da autodeterminação ou da  
soberania estrangeira, ou tendentes a preparar a  
guerra de agressão ou de conquista, serão punidos  
com crimes, na forma da lei. 
Justificativa: 
Coerente com a ordem de ideias expostas e contidas no art. 26 do Substitutivo, e, com o proposito 
que anima proposição de emenda oferecida pelo autor em adição de ao texto do Inciso VI deste 
mesmo Art., é que, para assegurar efetividade à determinação do povo e nação brasileira, no 
particular, inscreve-se no Parágrafo Único indicado, a impor, em seu comando normativo, e respeito e 
valor que a nacionalidade atribui às questões assinaladas. A norma proposta contém indisfarçável 
intuito de prevenir, pela consequência estabelecida, a ação contrária, reprovada pelo sentimento da 
coletividade nacional. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00213 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
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Texto:   
   O Inciso VI do Art. 26 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 26. ....................................  
VI - O da solução pacífica dos conflitos  
internacionais e da renúncia à guerra de agressão  
ou de conquista, como direito soberano da nação; 
Justificativa: 
O Brasil é um povo pacífico e pacifista. O repúdio à guerra é vocação e determinação do seu povo. 
Somente em legítima defesa e vencidos todos os esforços para a solução por meios pacíficos, de um 
conflito, é que poderá o país exercer o direito de defesa e ir, em defesa à guerra, à renúncia à guerra, 
explicitada a afirmação no texto constitucional, segue o exemplo da Constituição Japonesa, e realça a 
disposição de intensificar a decisão da nação contrariamente aos empenhos de preparação de guerra 
e redução dos investimentos nesta preparação. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
      EMENDA:00350 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 28 a seguinte redação:  
"Art. 28 - Os pactos, tratados e acordos  
internacionais dependem da ratificação do  
Congresso Nacional. Os pactos, tratados e acordos  
militares, além de ratificação, só terão vigência  
após submetidos a plebiscito nacional." 
Justificativa: 
A ratificação dos pactos, tratados e acordos internacionais por parte do Congresso Nacional é 
fundamental para a democratização dessas decisões, bem como para o fortalecimento do Poder 
Legislativo. No caso dos acordos, pactos e tratados militares, por se tratar de decisões de grande 
relevância para a segunda e soberania da Pátria, devem passar por plebiscito nacional. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
 
EMENDA:00356 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Inclua-se no Capítulo IV (Do Estado e de Suas  
Relações com os demais Estados) do Título II (Dos  
Fundamentos da Nação) o seguinte artigo:  
"Art. O Brasil rege-se, nas suas relações  
internacionais, pelos seguintes princípios:  
I - defesa e promoção dos direitos humanos;  
II - manutenção de relações amistosas com  
todos os governos e povos amantes da paz e da liberdade;  
III - não reconhecimento de governos que  
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pratiquem discriminação racial ou adotem regime  
político fascista;  
IV - apoio à conquista da independência  
nacional de todos os povos, em obediência aos  
princípios da autodeterminação e do respeito às  
minorias nacionais e étnicas; e  
V - intercâmbio das conquistas tecnológicas,  
do patrimônio científico e cultural da humanidade. 
Justificativa: 
A explicitação dos princípios que devem nortear as relações internacionais é fundamental. Não 
podemos atrelar estes princípios a resoluções de organismos internacionais sob pena de restringir a 
nossa soberania. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
 
EMENDA:00384 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se no capítulo IV o seguinte dispositivo:  
Art. ... O Brasil não manterá relações  
diplomáticas ou comerciais com qualquer nação que  
mantenha regime de segregação racial. 
Justificativa 
O respeito a pessoa humana é sem dúvida a base da nossa proposta, pois o fim da segregação racial 
no mundo é ponto fundamental para esta premissa. 
Neste sentido, é importante, que o novo texto Constitucional deixe claro e transparente, que a nação 
Brasileira não aprova esta prática fraticida e torpe, que já assassinou milhares de seres humanos e 
infelizmente ainda mata, oprime e degrada a pessoa em todo o mundo. 
Um exemplo, triste para nós, é o que acontece na África do Sul, Pais que por seu regime 
segregacionista, recebe hoje o repúdio de todo o mundo civilizado. 
A nossa história nos ensinou, com muita veemência que a segregação racial, representada 
historicamente aqui no Brasil pela escravidão, não se justifica. 
Escravizamos os negros que tanto contribuíram e hoje contribuem muito mais, para a afirmação do 
Brasil como nação culturalmente, economicamente e socialmente rica e independente. 
Nós, de todas as raças, em qualquer lugar do mundo, temos alguma contribuição a dar para o 
progresso da humanidade e devemos ter o direito e o dever de viver harmoniosamente. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00433 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Soberania e dos Direitos e  
Garantias do Homem e da Mulher, capítulo IV, do  
Estado e suas Relações com os demais Estados,  
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inclua-se o seguinte:  
Art. - Nas relações internacionais, o Brasil  
rege-se pelos princípios de defesa da paz, repúdio  
à guerra, condenação de toda forma de  
discriminação racial e colonialismo, e preservação  
e promoção dos direitos humanos.  
§ Na defesa desses postulados, a nação  
brasileira abster-se-á de manter relações  
diplomáticas com países que não adotem ou que  
flagrantemente os violem. 
Justificativa: 
No mundo atual, ganham cada vez mais força os princípios de igualdade e da liberdade, 
consubstanciados e revestidos em diversas formas de expressão: da palavra, de reunião, de crença, 
de convicções políticas e filosóficas. 
As diversas minorias e até mesmo a certas minorias, não só esses direitos vêm sendo postergados 
como sofrem as consequências de certos preconceitos, como os de cor, raça, de religião, até mesmo 
de língua e convicções filosófico-religiosa. 
O Brasil, como vanguardeiro da luta contra esses preconceitos, não pode negar seu apoio às nações 
que lutam pela extirpação dessas nódoas sociais, inadmissíveis nos dias atuais. 
Por isso mesmo, não só devemos erigir em preceito constitucional a síntese desse ideário, como 
necessitamos exprimir nosso repúdio a esses usos e práticas que repugnam a convivência 
internacional. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00531 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:  
Art. 24 - O Brasil participa da sociedade  
internacional de tratados e compromissos com os  
Estados soberanos, com os organismos  
internacionais, com as associações de relevantes  
serviços prestados à causa da humanidade, com  
entidades dotadas de personalidade internacional  
em nome dos seus povos, desde que não afetem a  
soberania do seu povo. 
Justificativa: 
A proposta do nobre relator entende de acrescentar “as entidades dotadas de personalidade 
internacional em nome dos seus povos”. 
Desejamos, com o acréscimo, que o texto constitucional permita ao nosso país, quando assim o 
entender, se relacionar com tais entidades, como os movimentos de libertação, como as entidades 
representativas de povos ainda submetidos ao domínio e à ocupação de Estados colonizados. 
Em vários momentos se justifica esse relacionamento, de tal modo que seja permitido ao Brasil 
assumir gestos concretos de apoio à descolonização, à autodeterminação dos novos, e à força 
renovadora e inevitável dos movimentos de libertação, principalmente nos países do Terceiro Mundo. 
Parecer:   
   O acolhimento parcial da proposição contribui para o aprimoramento do Anteprojeto em 
elaboração.  
Aprovada em parte. 
 
   EMENDA:00545 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Capítulo IV - Título II  
Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da  
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da  
Mulher a seguinte emenda:  
"Parágrafo Único - Com os Estados onde,  
comprovadamente, sejam desrespeitados os Direitos  
Humanos, com ofensa ao princípio da não  
discriminação racial, ou que hajam sido condenados  
pela Assembleia das Nações Unidas, por essa  
prática, o Brasil não manterá relações diplomáticas". 
Justificativa 
A proteção dos direitos fundamentais do indivíduo inclui o da não discriminação por motivos de raça. 
O Estado Brasileiro é signatário da Carta da ONU, bem como da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, que postulam o fim de quaisquer formas de discriminação. Um país como o nosso, cuja 
nacionalidade assenta-se, basicamente, sobre as raças negras e indígenas, as quais são, mundo 
afora, as mais discriminadas, não deve tolerar práticas diferenciadas de tratamento político, social e 
econômico, por parte de outros estados. Logo, não deve estabelecer relações internacionais, em 
qualquer nível, com tais Estados, mormente se já sofreram condenação por parte de organismos 
internacionais. 
Ora, prestigiar um Estado discriminador, no particular, seria, cremos, não respeitar os interesses do 
povo, conforme dispõe o Caput do Art. 17 do Anteprojeto apresentado pela Subcomissão da 
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais. 
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00550 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Incluir dois parágrafos no Art. 26:  
§ 1o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas com país condenado pela Assembleia  
Geral da ONU por prática de discriminação racial.  
§ 2o. - O Brasil manterá relações  
diplomáticas com país ocupado pela força ou  
colonização, quando este país tiver uma entidade  
representativa reconhecida pelo Governo Brasileiro. 
Justificativa: 
Trata-se de estabelecer dois parágrafos que dão aplicação concreta aos princípios gerais em relação 
a determinadas situações que têm maior incidência nas relações internacionais, dentro da atual 
situação mundial. 
Parecer:   
   O que pretende a iniciativa já está contemplado no texto do Anteprojeto em fase de elaboração.  
Prejudicada 
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      EMENDA:00663 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do texto constitucional proposto o  
Art. 28, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A matéria capitulada no artigo em pauta foi abordada de forma mais adequada no local apropriado, 
ou seja, nos artigos 4° e 3º da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo. 
Não parece, pois, que seja o caso de se repetir no art.28, de forma diversa e ambígua aquilo que está 
contemplado com clareza meridiana nos artigos supracitados. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
 
EMENDA:00692 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. O Brasil, no tocante às relações  
internacionais, reger-se-á pelos princípios de  
defesa da paz, preservação da autodeterminação  
dos povos, do respeito às minorias, repúdio e  
guerra, à competição armamentista e ao terrorismo.  
§ 1o. Fica vedada a fabricação de armamento  
bélico militar para fins de exportação.  
§ 2o. O Brasil não produzirá, nem mesmo a  
título experimental, qualquer artefato nuclear  
para fins militares ou como fonte energética. 
Justificativa: 
1 – Tradição Histórico – Constitucional Brasileira a história do Brasil tem sido assinalada, dentre os 
Países do mundo ocidental, por admirável com coerência sua vocação pacifista. 
Nossas constituições refletem essa vocação, simbolizada nos vultos de Caxias do Marechal Rondon. 
2 – A Indústria da Morte – Hoje o País renega essa/tradição histórica pacifista, tornando-se o quinto 
exportador mundial de armas. Passando a integrar o sinistro clube dos “industriais da morte”, a 
produzir armas sofisticadas, de terrível poder de destruição hoje usadas no assassinato de crianças, 
mulheres e populações inteiras.  
3 – Complexo Industrial Militar – Surgiu no Brasil, à revelia da Nação, um “complexo industrial militar” 
que nos Estados Unidos foi denunciado pelo General Eisenhower, quando Presidente daquele País, 
como uma ameaça à própria estrutura da sociedade norte-americana. 
Entre nós não é difícil concluir que esse poder adquirirá em pouco tempo, uma expressão e um peso 
inimagináveis com todo o cortejo de interesses, corrupção e espionagem que acompanha a “indústria 
da morte” e seus mercadores apátridas.  
4 – Corrida Incontrolável – Mesmo nos Estados Unidos, onde há uma opinião pública e liberdade de 
imprensa, os escândalos que envolvem o tráfico de armamentos se sucedem, como agora no caso da 
venda “clandestina” de armas para o Irã, com a confissão do Presidente Reagan, de que tudo 
ignorava. O desdobramento desse escândalo, Israel e até a China estavam envolvidos nesse 
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infindável “repasse” de armas. Formam os grupos armamentistas um poder paralelo que não pode 
deixar de preocupar aos homens livres. 
5 – O Pragmatismo amoral como diretriz da Política Externa – Negócio amoral, onde não há valores, 
nem princípios, a venda de armas é incontrolável. Como hoje, em nosso país, ninguém sabe o que se 
vende e para quem se vende. Em troca dos “dólares da morte” pratica-se no plano das relações 
internacionais um cínico pragmatismo, que condiciona toda a política exterior aos incomensuráveis 
lucros dos fabricantes de armas.  
Professores de público nos plenários internacionais, o pacifismo, entretanto há muito que 
armamentos brasileiros, segundo revela “O ESTADO DE SÃO PAULO”, estão equiparando os “Migs” 
russos do regime de KHADAFI, enquanto hoje construímos para a carnificina das guerras do Oriente 
Médio.  
6 – Brasil, alvo na próxima guerra – A implantação desse parque bélico, sem o assentimento do povo 
e sem o controle do Congresso Nacional, transforma inevitavelmente o Brasil em alvo estratégico 
num próximo conflito mundial. Uma guerra que será a última da humanidade. O mundo caminha para 
a destruição total, e o nosso País lamentavelmente passou a ser um dos promotores da louca “corrida 
para a morte”, em contradição com seus valores cristãos e humanitários. O escândalo assume 
proporções odiosas quando se sabe que apesar desses milhões de dólares, morrem no Brasil 5 
crianças a cada 7 minutos. Por isso que João XXIII, PAULO VI e JOÃO PAULO II, não hesitaram em 
condenar de modo candente, a corrida armamentista. 
7 – Tratores e não Tanques de Guerra – Somos um país que precisa de tratores e não de tanques de 
guerra: ao preço de um “lança-foguetes” (U$$ 10 milhões) construir-se-iam CIEPs, isto é escolas para 
dez mil crianças, em regime de ensino modelar. 
Não desejamos um Brasil indefeso, ao contrário, devemos procurar equipar nossas forças armadas 
(cujo papel, em nossa história, à exceção do movimento de 1964, é atualmente positivo) que podem e 
devem, fabricar armamentos exclusivamente para sua modernização e eficiência. O que passar disto 
é belicismo a exacerbar a execrável deformação que é o militarismo.  
8 – Ameaça Nuclear – Os acidentes com usinas nucleares nas maiores potencias (Three Mile Island 
– EUA e Chernobil – URSS) já estão provocando o fechamento ou desativação de inúmeras usinas 
em outros países, sobretudo na Europa. A opinião pública brasileira foi há pouco sacudida pela 
notícia de que até campo de provas nucleares já teria sido delimitado no Pará. O mundo adquire 
consciência do perigo das centrais nucleares e, com muito mais razão, das bombas, ogivas e 
submarinos atômicos (nossa Marinha, anuncia-se, fabricaria em breve uma unidade) perigo que é 
real nas trágicas consequências das radiações, em nuvens, que contaminam populações a milhares 
de quilômetros de distância desses desastres. Não podemos legar a nossos filhos a catástrofe 
nuclear. A alternativa para a vida é recusarmos a loucura coletiva que encaminha a humanidade para 
o desastre final.  
9 – Minha Proposta – Razão por que estou propondo, fiel ao princípio da “preservação da vida”, que 
sido meu lema na vida pública, desde as lutas que empreendi pela defesa do Vale do Paraíba dos 
poluentes químicos e da ameaça nuclear, que o Brasil não mais exporte qualquer armamento de 
guerra 
10 – Em defesa da Vida – Voltando a nação para seus inafastáveis compromissos cristãos e 
humanistas o povo brasileiro afastará a suprema vergonha de estar contribuinte para a morte e a 
destruição, e estará resgatando a missão de Rondon figura tutelar que levou à humanidade sublime 
ensinamento de ser preferível “morrer do que matar nossos semelhantes” 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00161 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 9o.  
Acrescentar ao texto as seguintes expressões:  
"ou de agressão a povos e nações amigas." 
Justificativa: 
Não basta impedirmos que conflitos internacionais, de que não participemos, atingindo o nosso 
território, se transformem em fator de degradação de nossa gente. É preciso, também, inscrever 
disposição mais nobre: a de não permitir que tais conflitos se transformem em agressões a povos ou 
nações amigas. 
   
   EMENDA:00186 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 12 Caput  
Suprimam-se as expressões intermediárias:  
"os que vivem simplesmente a executar,  
aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados  
pré-existentes e". 
Justificativa: 
Escopo da emenda é sanar contradição, texto são tratados da mesma natureza que os referidos no 
início na disposição. Podem sê-lo, eventualmente, até de maior importância, por isso, devem sujeitar-
se a mesma disciplina. 
   
   EMENDA:00330 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   No artigo 11 do anteprojeto do Relator, suprimir o inciso VIII. 
Justificativa: 
O inciso, ao permitir a “reprodução e imitação, sem remuneração, das descobertas cientificas e 
tecnológicas relativas à vida, à saúde e à alimentação dos seres humanos” contrapõe-se à tradição 
internacional de que é signatário o Brasil desde a Convenção de Paris há quase um século, segundo 
a qual à descoberta ou invenção corresponde um direito de propriedade intelectual, cujo uso, ainda 
que condicionado socialmente, é remunerado. O dispositivo rompe, igualmente, com o sistema 
constitucional de proteção da propriedade mediante a prévia e justa indenização. Cria, ainda, 
discriminação contra a propriedade intelectual, porquanto às demais continua a proposta a garantir 
indenização. Por fim, o dispositivo é incongruente com a alínea h do inciso XI, art.13, o qual, ao negar 
o direito de uso exclusivo, quando a criação se referir à vida, à alimentação e a saúde, não exclui a 
remuneração pelo uso social compartilhado. 
   
   EMENDA:00335 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 11  
Inclua-se um inciso X no art. 11 do Título I  
do anteprojeto com a seguinte redação: "X - o não  
estabelecimento de relações diplomáticas, nem a  
assinatura de tratados, acordos ou pactos com  
países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitir  
atividades de empresas desses países em seu  
território", conforme consta do art. 89 do  
anteprojeto aprovado pela Comissão 7. 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o texto do anteprojeto com dispositivo aprovado na Comissão 7 e que 
amplia os princípios fundamentais que devem reger as relações internacionais do Brasil. 
   
   EMENDA:00587 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 12 a seguinte redação.  
"§ 2o. O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais se incorpora à ordem  
interna, revoga a lei anterior e está sujeito à  
denúncia por deliberação do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados”, mas denunciados. 
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetida ao 
rito de Emenda Constitucional. 
 
   EMENDA:00598 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VIII, do art. 11, do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A norma que pretendemos suprimir tem a seguinte redação: 
“Art. 11 – Na ordem internacional o Brasil preconiza:............ 
............................................................................................... 
VIII – o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem remuneração, das descobertas 
científicas e tecnológicas relativas à vida, à saúde e à alimentação dos seres humanos;” 
Muitos argumentos poderiam ser levantados contra a adoção do princípio contido no dispositivo 
acima transcrito, como: 

1) Esse direito “universal” não existe e não é reconhecido pela maior parte das outras nações; 
2) Adotado unilateralmente, ensejará represálias e deixará desprotegido o inventor brasileiro. 
3) Sendo universa, aplicar-se-á também internamente, o que acaba com o INPI e sistema de 

patentes. 
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É do ponto de vista estritamente de “sistematização”, é evidente que ele conflita com as alíneas d, g e 
j, do artigo 13, a saber: 
“d) garantida de privilegio temporário para inventor;” 
................................................................................... 
“g) patentes e marcas estrangeiras;” 
.................................................................................... 
“j) justa indenização na imediata utilização de obras cientificas.” 
A supressão ora proposta, portanto, será em perfeita consonância com as atribuições reservadas à 
Comissão de Sistematização, de “eliminação de conflitos e superposições”, como bem acentua o 
Dep. Bernardo Cabral. 
   
   EMENDA:00735 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   No § 2o. do art. 12, suprima-se o que se  
segue à expressão "revoga a lei anterior". 
Justificativa: 
Tratados são revogados nos termos das suas cláusulas de denúncias. A manutenção deste parágrafo 
simplesmente inviabilizaria a assinatura de tratados pelo Brasil já que os demais signatários não 
teriam garantias mínimas de seu cumprimento. 
   
   EMENDA:00904 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 11  
Art. 11 - Suprima-se 
Justificativa: 
A nova constituição precisa ser no mínimo, realista. 
Propugnar pela codificação do Direito Internacional é poesia. A impossibilidade de inclusão de 
normas coercitivas aplicáveis com eficácia é o grande empecilho. 
De outra parte, o artigo 10 prevê o princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros 
estados. 
Assim o artigo suprimido não deve permanecer no texto constitucional. 
Trata-se de normas programáticas e não de princípios como trata o título. 
   
   EMENDA:00938 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 12 a seguinte redação.  
"§ 2o. O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais se incorpora à ordem  
interna, revoga a lei anterior e está sujeito à  
denúncia por deliberação do Congresso Nacional." 
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Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados”, mas denunciados. 
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetida ao 
rito de Emenda Constitucional. 
   
   EMENDA:01120 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 11.  
Suprimir o "caput" do artigo e todos os seus incisos. 
Justificativa: 
A Constituição está sendo elaborada para o Brasil. 
Os anseios expressos no dispositivo são coerentes com a nossa política interna e externa. Mas não 
há necessidade de incluí-los no texto constitucional. A brevidade da Carta se contrapõe a essa 
inclusão. 
   
   EMENDA:01328 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 11, inciso IV e V  
Suprima-se do anteprojeto os incisos IV e V  
do Art. 11. 
Justificativa: 
Os incisos que se pretende suprimir criam impedimentos para o livre desenvolvimento da diplomacia 
brasileira, podendo causar constrangimentos desnecessários ao pleno cumprimento dos nossos 
compromissos internacionais. 
A manutenção de tais incisos pode, inclusive, ensejar a criação de obstáculos ao desenvolvimento da 
indústria brasileira de material bélico e suas exportações. 
   
   EMENDA:01342 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea H do item XI do Art. 13 
Justificativa: 
O conceito está contemplado no item VIII, do art. 11. 
Parecer:   
   A emenda em causa é improcedente, por preconizar igualdade entre o direito universal de uso e o 
direito do não reconhecimento do uso exclusivo. Inexiste o conflito arguido entre os Art. 13, XI, alínea 
h e Art. 11, inciso VIII.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01377 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 12 a seguinte redação.  
"§ 2o. O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais se incorpora à ordem  
interna, revoga a lei anterior e está sujeito à  
denúncia por deliberação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados”, mas denunciados. 
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetido ao 
rito de Emenda Constitucional. 
   
   EMENDA:01420 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do art. 11  
Art. 11 - Suprima-se 
Justificativa: 
A nova constituição precisa ser no mínimo, realista. 
Propugnar pela codificação do Direito Internacional é poesia. A impossibilidade de inclusão de 
normas coercitivas aplicáveis com eficácia é o grande empecilho. 
De outra parte, o artigo 10 prevê o princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros 
estados. 
Assim o artigo suprimido não deve permanecer no texto constitucional. 
Trata-se de normas programáticas e não de princípios como trata o título. 
   
   EMENDA:01864 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   O Artigo 11 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte - redação:  
Artigo 11: Na ordem internacional o Brasil propõe: 
Justificativa: 
Acreditamos que o termo preconiza, em se tratando de ordenamento internacional deva ser 
substituído por um termo mais ameno, no caso: propõe. 
Parecer:   
   A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do art. 11, mas não atinge plenamente o objetivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01941 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 11, item VII  
O item VII do artigo 11 do anteprojeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural da humanidade. 
Justificativa: 
A supressão que adotamos visa a evitar uma contradição muito flagrante. Trata o anteprojeto, em seu 
artigo 11: “na ordem internacional o Brasil preconiza”: etc.. Etc.. 
Se se tratamos, na ordem internacional, do intercambio das conquistas tecnológicas e do patrimônio 
cientifico e cultural da humanidade, não será correto preconizarmos, neste mesmo dispositivo, de 
uma reserva de mercado. Se assim o fizermos, estamos cometendo um paradoxo. 
   
   EMENDA:02026 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Alterado: Artigo 11  
Suprima-se do anteprojeto o item VII do artigo 11 
Justificativa: 
A reserva de mercado para as empresas nacionais já está disposta no parágrafo 1º do artigo 307 de 
forma adequada e capaz de atender aos interesses nacionais. Trata-se, a nosso ver, de questão 
afeita à política econômica e de matéria do âmbito interno do país. Portanto, deve figurar no título da 
Ordem Econômica e sua inclusão entre os princípios pelos quais se pautará a relação entre o Brasil e 
outros países nos parece desnecessária e intempestiva, na medida em que pode restringi-la e 
condicioná-la. A reserva de mercado não deve figurar entre os princípios fundamentais da 
nacionalidade e nem do intercâmbio tecnológico e cientifico que devem ser amplos e sem restrições 
previamente estabelecidas.  
   
   EMENDA:02056 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emenda aos artigos 10 e 11 do Anteprojeto da  
Comissão de Sistematização:  
Consolide-se, em um único artigo, os  
dispositivos preconizados nos artigos 10 e 11 que  
passaria a apresentar a seguinte redação:  
"Art. 10 - A condução das relações  
internacionais do Brasil será orientada para a  
defesa e a promoção da paz e da segurança  
internacional, em condições de justiça e liberdade,  
e do desenvolvimento econômico e social dos povos.  
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Parágrafo único - A política externa  
brasileira baseia-se nos princípios da igualdade  
soberana dos Estados, da defesa e promoção dos  
direitos humanos, do respeito aos compromissos  
internacionais livremente assumidos, da solução  
pacífica das controvérsias internacionais, da não-  
intervenção em assuntos internos e externos de  
outros Estados, da autodeterminação dos povos e da  
não ameaça ou uso da força contra a integridade  
territorial e a independência política de outros Estados." 
Justificativa: 
É importante que a nova Constituição enumere os princípios de política externa defendidos pelo 
Brasil e que traduzam compromissos internacionais assumidos. A redação proposta relaciona os 
princípios consolidados na Declaração Relativa aos Princípios do Direito Internacional Concernentes 
às Relações Amistosas entre os Estados (Resolução 2625 da XXV Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas, de 1970). Esta Declaração, de cuja elaboração o Brasil participou, reflete os 
princípios cristalizados na prática generalizada dos Estados, ou seja, do direito internacional 
contemporâneo. 
É portanto, perfeitamente adequada ao espirito do anteprojeto por conferir, simplesmente maior 
precisão ao texto existente. 
   
   EMENDA:02058 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emenda ao artigo 9o. do Anteprojeto da Comissão de Sistematização:  
Dê-se ao artigo 9o. a seguinte redação:  
"Art. 9o. - O Brasil não permitirá que  
controvérsias internacionais se transformem em  
fatores de desagregação da Nação." 
Justificativa: 
Como redigido, o artigo não parece ser passível de aplicação prática. A expressão “conflito” tem 
sentido bélico, sendo preferível a expressão “controvérsia”, já usual e consagrado no presente 
contexto. 
A emenda sugerida é adequada na medida em que confere simplesmente maior precisão ao texto do 
anteprojeto. 
Parecer:   
   A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do art. 9o., mas, a nosso ver, não atinge plenamente os 
seus objetivos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02088 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Do Título I - dos Princípios Fundamentais  
Suprimam-se os artigos 6o. e seus incisos,  
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artigo 7o. e seus incisos, artigo 8o. 9o. e 10 e  
seus incisos, artigo 11 e seus incisos. 
Justificativa: 
O conteúdo dos artigos, cuja supressão se propõe é discursivo e caberia melhor num manifesto 
político ou num programa partidário, nunca num texto constitucional. Sua eliminação concorrerá 
ainda, para enxugar o texto constitucional, que deverá ser o mais sintético possível.  
Aliás a redação desses preceitos lembra a Constituição Portuguesa, em seu texto de 1982 que, no 
artigo 7º, números 1, 3 e 3 adota idêntica formula discutida que não tem cabimento no texto da 
CARTA MEGNA. Desse modo, a supressão proposta, é aconselhável e não prejudicará o conteúdo 
mais importante da nova CARTA que se pretende promulgar.  
   
   EMENDA:02310 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Ao art. 12, § 2o.:  
Os tratados e compromissos internacionais terão força de lei e somente deixarão de vigorar, na  
forma prevista em suas cláusulas ou por determinação legal. 
Justificativa: 
Tratado, d.v, não “revoga” lei nem é “revogado” por lei nem por “Emenda Constituição”.  
   
   EMENDA:02350 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 11, INCISO IV.  
O Inciso IV do art. 11 do anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 11 - ..................................  
IV - Condenação e proibição de armas e  
armamentos nucleares; armas e armamentos nucleares  
espaciais; guerras bacteriológicas e uso de  
biotecnologias como arma de guerra. 
Justificativa: 
O País não deve entrar na corrida armamentista. Sua tradição, sua cultura não recomenda. Seu 
estágio sócio econômico proíbe. A corrida armamentista sem freio a novas conquistas tecnológicas 
que já estão sendo usados como arma de guerra e a Carta Magna tem que prever.  
   
   EMENDA:02433 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Título I  
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- Acrescente-se ao Título o art. 89 da Comissão VII.  
"Art. 89 - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas desses países em seu território." 
Justificativa: 
Este artigo proposto, aprovado pela Comissão VII, não encontra incompatibilidade com qualquer 
outro dispositivo devendo ser acolhido.  
Parecer:   
   A emenda, inelutavelmente de mérito, colide, ademais, com o princípio firmado no inciso V do art. 
10 do Anteprojeto, no sentido de que o Brasil, em suas relações internacionais, enfatiza a não 
ingerência nos assuntos internos de outros Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03129 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 11  
Art. 11 - Suprima-se 
Justificativa: 
A nova constituição precisa ser, no mínimo, realista. 
Propugnar pela codificação do Direito Internacional é poesia. A impossibilidade de inclusão de 
normas coercitivas aplicáveis com eficácia é o grande empecilho.  
De outra parte, o artigo 9º prevê o princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros 
estados.  
Assim o artigo suprimido não deve permanecer no texto constitucional.  
Tratar-se de norma programática e não de princípios como trata o título.  
   
   EMENDA:03471 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, o art. 68 da Comissão  
de Ordem Social, que foi omitido no Anteprojeto da  
Constituição, não se sabe por quais razões, cujo  
teor é o seguinte:  
"Art. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas desses países em seu território". 
Justificativa: 
Regimentalmente, cabe à doutra Comissão de Sistematização, na presente fase, compatibilizar as 
disposições das Comissões Temáticas, quando entre elas houver redundância ou incompatibilidade. 
O que ela não pode, em nosso entendimento, é suprimir disposições, como ocorreu com o texto 
acima, da Comissão de Ordem Social.  
Daí a razão da presente emenda.  
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Parecer:   
   A emenda, inelutavelmente de mérito, colide, ademais, com o princípio firmado no inciso V do art. 
10 do Anteprojeto, no sentido de que o Brasil, em suas relações internacionais, enfatiza a não 
ingerência nos assuntos internos de outros Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03496 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 12 a seguinte redação.  
" 2o. O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais se incorpora à ordem  
interna, revoga a lei anterior e está sujeito à  
denúncia por deliberação do Congresso Nacional.". 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados”, mas denunciados. 
Por outro lado, não se justificada que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetido 
ao rito de Emenda Constitucional.  
   
   EMENDA:03540 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO  
Suprimam-se do anteprojeto:  
a) do "caput" do art. 12:  
"excetuados os que visem simplesmente a executar”  
b) Parágrafo 1o.:  
"Os tratados a que se refere a parte final  
deste artigo” 
Justificativa: 
Em qualquer circunstância, é necessário que o Congresso Nacional se pronuncie previamente sobre 
os tratados e compromissos internacionais.  
   
   EMENDA:03629 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 10 - Inciso I  
Art. 10. A inviolabilidade desta Constituição  
rege as relações internacionais do Brasil, à luz  
dos princípios constantes de Declarações  
Internacionais de Direitos de que seja signatário,  
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com ênfase nos seguintes:  
I - O da independência e da Soberania Nacionais 
Justificativa: 
O objetivo da Emenda consiste em compatibilizar o inciso com o próprio caput, pois sem soberania 
não há independência e vice-versa. 
Naturalmente que, sem a observância rígida da independência e da soberania, qualquer Constituição 
será facilmente violada.  
   
   EMENDA:03660 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 12  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 12 do anteprojeto:  
Art. 12 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas destes países em seu território. 
Justificativa: 
A emenda resgata o art. 89 do anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Social, e que não 
constou no primeiro anteprojeto elaborado pelo Ilustre Relator da Comissão de Sistematização. 
O dispositivo em questão atende a legitima e histórica reinvindicação da comunidade negra brasileira 
e das populações negras de outros países, que, com justa razão, veem no preceito forma eficiente 
para levar os países que oficializam a discriminação racial a renunciar a tal política. Por outro lado, 
consta-se historicamente que a condenação diplomática da discriminação jamais surtiu este efeito. 
Por isso, propõe-se a recuperação do dispositivo, que colocará o Brasil na vanguarda dos países que 
adotam medidas efetivas para combates o racismo.  
   
   EMENDA:03697 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 12  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 12 do anteprojeto:  
Art. 12 - .............................  
§ 1o. - ............................  
§ 2o. - ............................  
§ 3o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas destes países em seu  
território. 
Justificativa: 
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A emenda resgata o art. 89 do anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Social, e que não 
constou no primeiro anteprojeto elaborado pelo Ilustre Relator da Comissão de Sistematização. 
O dispositivo em questão atende a legitima e histórica reinvindicação da comunidade negra brasileira 
e das populações negras de outros países, que, com justa razão, veem no preceito forma eficiente 
para levar os países que oficializam a discriminação racial a renunciar a tal política. Por outro lado, 
consta-se historicamente que a condenação diplomática da discriminação jamais surtiu este efeito. 
Por isso, propõe-se a recuperação do dispositivo, que colocará o Brasil na vanguarda dos países que 
adotam medidas efetivas para combates o racismo.  
 
   
   EMENDA:03906 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título I - Dos princípios  
fundamentais, sob a forma de artigo, no. 13.  
Art. O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas desses países em seu território. 
Justificativa: 
A proposição objeto da presente Emenda visa a aditar, ao Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização dispositivo constante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social (art. 89) omitido 
naquele Anteprojeto.  
No nosso entendimento, não aparecer ter havido conflito entre esse dispositivo e qualquer outro dos 
Anteprojetos das demais Comissões Temáticas. Nesse sentido, propomos a inclusão da proposição 
constante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, visto que, a nosso ver, tratou-se de omissão 
não-intencional ocorrida por ocasião do processo de adequação dos Anteprojetos originários das 
Comissões Temáticas.  
Parecer:   
   A Emenda em foco colide com o princípio enunciado no inciso V do artigo 10 do Anteprojeto, onde 
se proclama que o Brasil, em suas relações internacionais, propugna pela não ingerência nos 
assuntos internos de outros Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04665 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 11  
Suprimam-se do anteprojeto:  
a) os incisos IV, V e VIII do art. 11. 
Justificativa: 

1. Materiais circunstanciais não adequadas a texto Constitucional. 
2. Materiais de política internacional de caráter temporal. 
3. O inciso VII, em particular, fere os princípios básicos das relações econômicas entre os 

estados.  
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   EMENDA:04691 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: artigo 11, inciso VII.  
O inciso VII do Artigo 11 do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 11 - ..................................  
VII - O incentivo à convivência tecnológica  
entre Nações como forma de assegurar o intercâmbio  
das conquistas tecnológicas e do patrimônio  
científico e cultural da humanidade. 
Justificativa: 
O conceito de dominação política pelo controle tecnológico reflete uma visão irreal e acanhada do 
poder e das potencialidades nacionais.  
Parecer:   
   A emenda pretende alterar a redação e, na verdade, suprimir expressões de mérito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04726 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - acrescentar à redação o seguinte:  
"A República Federativa do Brasil é  
constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Territórios."  
Inciso IV - suprimir a expressão.  
"ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;"  
Art. 6o. inciso II - suprimir a expressão.  
"Das políticas de procedimentos e dos  
projetos e ações para o desenvolvimento econômico  
e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída;"  
Textos Sugeridos  
Inciso III  
"Empreender a erradicação da pobreza de modo  
que todos tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente:  
Inciso IV - "Favorecer o sentido social da liberdade".  
Inciso V - "promover a justiça social".  
Art. 7o. - inciso I - Texto Sugerido  
"Garantir a Independência Nacional."  
Inciso III - Suprimir na íntegra.  
Art. 10. modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
"Nas relações internacionais o Brasil  
observará os princípios constantes das declarações  
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internacionais de direito, respeitado a  
inviolabilidade dos seguintes princípios  
estabelecidos por esta constituição."  
Art. 11. modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
Defende o Brasil, o seguinte:  
I - Codificação progressiva do direito  
internacional e formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória.  
II - Instauração de uma ordem econômica justa  
e equitativa com a abolição de todas as formas de  
dominação de um estado por outro:  
Inciso VI - Suprimir o seguinte:  
Com vistas a criação de uma ordem  
internacional. 
Justificativa: 
As alterações propostas objetivam a adequação dos Textos a uma melhor técnica. 
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou utópicos, ou 
infraconstitucionais. 
   
   EMENDA:05007 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12, PARÁGRAFO 1o.  
O Parágrafo 1o. do Artigo 12 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 12 - ..................................  
§ 1o. - Os tratados a que se refere a parte  
final deste artigo serão levados, dentro de cento  
e oitenta dias, ao conhecimento do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
No momento em que a Constituição for promulgada, que esperamos seja no máximo até o final de 
dezembro, imediatamente o Congresso entra em recesso, não sendo possível, portanto, tomar 
conhecimento em trinta dias, o que preconiza o Art. 12, § 1º. 
Teremos que levar consideração também, o grande acúmulo de obrigações que terá o Executivo que 
executar para que a Constituição seja cumprida na sua integra.  
   
   EMENDA:05110 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do inciso VII do art. 11.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso VII do  
art. 11 do Anteprojeto de Constituição:  
"VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio cultural da  
humanidade, sem prejuízo do interesse nacional." 
Justificativa: 
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O intercâmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio deve ser limitado à inexistência de 
prejuízo ao interesse nacional, deixando, quando for o caso, o direito de reserva de mercado para a 
lei ordinária. 
A prevalência deve ser do interesse nacional, não devendo o direito de reserva de mercado ser 
erigido a norma constitucional, sob pena de criar obstáculos intransponíveis ao intercâmbio das 
conquistas tecnológicas. 
   
   EMENDA:05231 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 11, I - Substitua-se a expressão  
"codificação progressiva" por eficácia crescente. 
Justificativa: 
O que interessa, realmente, aos Estados não é a codificação do direito internacional, sobretudo num 
instante histórico em que se discute a própria conveniência dos códigos.  
Essencial é eficácia crescente das regras internacionais, dada a fragilidade delas até o momento.  
   
   EMENDA:05258 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Título I, Art. 1o. a 12 a seguinte redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa.  
Parágrafo único: todo poder emana do povo e  
com ele é exercido, nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
do Distrito Federal.  
Parágrafo único: A soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, a representatividade e o pluralismo  
político são os fundamentos da República.  
Art. 3o. O Estado garante a soberania do povo.  
§ ... - O legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os poderes do Estado.  
Art. 4o. O Estado, nos limites da Lei,  
exercerá soberania política e econômica sobre os  
recursos naturais do seu Território e sobre os  
bens criados pelo seu povo.  
Art. 5o. O Estado brasileiro tem como  
objetivos fundamentais a liberdade, a igualdade, a  
livre iniciativa e a soberania nacionais.  
Parágrafo único. Será assegurado ao povo a  
participação organizada na formação das decisões nacionais.  
Art. 6o. O Brasil manterá tratados e  
compromissos com os Estados soberanos e com  
organismos internacionais.  
Art. 7o. As relações internacionais do Brasil  
são regidas por esta Constituição e pela lei.  
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§ 1o. São princípios básicos a independência  
nacional; os direitos humanos; a soberania; a  
solução pacífica dos conflitos; o direito à  
emancipação e ao progresso.  
§ 2o. Preconiza-se a codificação do Direito e  
o estabelecimento de um sistema de segurança  
capazes de criar uma ordem internacional que  
assegure a paz e a justiça na relação entre os povos;  
Art. 8o. Os tratados e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso  
Nacional. 
Justificativa: 
Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto: DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS. O 
objetivo da emenda é a Adequação e compatibilização do Texto do Título I, que redigido de maneira 
prolixa e discursiva, conflita com dispositivos de outros tópicos do Anteprojeto, além de não se 
enquadrar com a forma e o conteúdo de como entendemos deva ser disposta matéria Constitucional. 
Por isso, aproveitando exposto apresentamos nova redação, que sem alterar o mérito, compatibiliza a 
forma; deixando para a Lei Complementar e ordinária o possível detalhamento.  
   
   EMENDA:05385 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 10  
Suprima-se o artigo 10. 
Justificativa: 
Todo o conteúdo do art. 10 está contido, de forma objetiva e sucinta, nos art. 7º 8º e 9º. Trata-se de 
redundância e de linguagem impertinente.  
   
   EMENDA:05386 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 11  
Suprima-se o art. 11 
Justificativa: 
Trata-se apenas de uma plataforma de política externa, boa e bem articulada. 
Todos os seus incisos estão repetidos ao longo do texto Constitucional, em capítulos mais 
apropriados. 
   
   EMENDA:05387 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 12  
Suprima-se os § 1o. e 2o. do art. 12 
Justificativa: 
Trata-se de matéria repetitiva, que está mais bem situada em outro capitulo do Anteprojeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00147 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 8o.  
Acrescentar ao texto as seguintes expressões:  
"ou de agressão a povos e nações amigas." 
Justificativa: 
Não basta impedindo que conflitos internacionais, de que não participamos, atingindo o nosso 
território se transformem em fator de desagregação de nossa gente. É preciso, também, inscrever 
disposição mais nobre a de não permitir que tais conflitos se transformem em agressões a povos ou 
nações amigas.  
Parecer:   
   Tendo optado pela supressão do art. 8o., conforme emenda nesse sentido apresentada, não temos 
como acatar a proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO III DO ARTIGO 10  
Acrescentar as seguintes expressões, "em  
quaisquer de suas formas". 
Justificativa: 
A condenação ao terrorismo deve ficar vem clara. A emenda quer compartilhar o texto com a clareza.  
Parecer:   
   Embora concordando com o proponente da emenda no repúdio ao terrorismo "em quaisquer de 
suas formas", ficamos pela rejeição dela, pois ficamos pela aprovação de emenda supressiva do art. 
10. 
   
   EMENDA:00167 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 11. Caput  
Suprimam-se as expressões intermediárias:  
"os que visem simplesmente a executar,  
aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados  
pré-existentes e". 
Justificativa: 
O escopo da emenda é sanar contradição.  
Os tratados abrangidos pela exceção constante do texto são tratados da mesma natureza que os 
referidos no início na disposição. Podem sê-lo, eventualmente, até de mais importância. Por isso, 
devem sujeitar-se a mesma disciplina. 
Parecer:   
   Se se pudesse dar gradações à ilogicidade ou logicidade de proposições, diríamos que esta, do 
nobre Constituinte Jamil Haddad, é absolutamente lógica. A redação da justificação infelizmente, não 
condiz com a argúcia da proposta: é obscura.  
Mas compreendemos o alcance da emenda, submetida por quem leu o texto com acuidade. O 
advérbio "simplesmente", do texto, é, sob todos os títulos, uma excrescência que dirige o leitor como 
se fora uma prestidigitação - para o pensamento de que "executar, aperfeiçoar, interpretar ou 
prorrogar tratados pré-existentes" seja operação necessariamente inferior, mais simples ou menos 
responsável do que a assinatura do próprio tratado. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00301 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   No artigo 10 do projeto do Relator, suprimir o inciso VIII. 
Justificativa: 
O inciso, ao permitir a “reprodução e imitação, sem remuneração, das descobertas cientificas e 
tecnológicas relativas à vida, à saúde e à alimentação dos seres humanos” contrapõe-se à tradição 
internacional de que é signatário o Brasil desde a convenção de Paris há quase um século, seguindo 
a qual à descoberta ou invenção corresponde um direto de propriedade intelectual, cujo uso, ainda 
que condicionado socialmente, é remunerado. O dispositivo rompe, igualmente, com o sistema 
constitucional de proteção da propriedade mediante a prévia e justa indenização. Cria, ainda, 
discriminação contra a propriedade intelectual, porquanto às demais continua a proposta a garantir 
indenização. Por fim, o dispositivo é incongruente com a alínea h do inciso XI, art. 12, o qual, ao 
negar o direito de uso exclusivo quanto a criação se referir à vida, à alimentação e a saúde, não 
exclui a remuneração pelo uso social compartilhado.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00306 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 10  
Inclua-se um inciso X no art. 10 do Título I  
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do projeto com a seguinte redação: "X - o não  
estabelecimento de relações diplomáticas, nem a  
assinatura de tratados, acordos ou pactos com  
países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitir  
atividades de empresas desses países em seu  
território", conforme consta do art. 89 do  
anteprojeto aprovado pela Comissão 7. 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o texto do projeto com dispositivo aprovado na Comissão 7 e que 
amplia os princípios fundamentais que devem reger as relações internacionais do Brasil.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00542 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo único do art. 11 a seguinte redação.  
Parágrafo único. O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e  
está sujeito à denúncia por deliberação do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados” mas denunciados.  
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetido ao 
rito de Emenda Constitucional. 
Parecer:   
   A "justificativa" justifica corretamente o fato de que tratados, pactos, compromissos internacionais 
não são revogados, são "denunciados". Não justifica, entretanto, o porquê de a denúncia dever ser 
por deliberação do Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00553 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VIII, do art. 10, do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A norma que pretendemos suprimir tem a seguinte redação: 
“art. 10 – Na ordem internacional o Brasil preconiza:............ 
............................................................................................... 
VIII – o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem remuneração, das descobertas 
científicas e tecnológicas relativas à vida, à saúde e à alimentação dos seres humanos;” 
Muitos argumentos poderiam ser levantados contra a adoção do princípio contido no dispositivo 
acima transcrito, como: 

4) Esse direito “universal” não existe e não é reconhecido pela maior parte das outras nações; 
5) Adotado unilateralmente, ensejará represálias e deixará desprotegido o inventor brasileiro. 
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6) Sendo universa, aplicar-se-á também internamente, o que acaba com o INPI e sistema de 
patentes. 

7) É do ponto de vista estritamente de “sistematização”, é evidente que ele conflita com as 
alíneas d, g e j, do artigo 12, a saber: 

“d) garantida de privilegio temporário para inventor;” 
................................................................................... 
“g) patentes e marcas estrangeiras;” 
.................................................................................... 
“j) justa indenização na imediata utilização de obras cientificas.” 
A supressão ora proposta, portanto, será em perfeita consonância com as atribuições reservadas à 
Comissão de Sistematização, de “eliminação de conflitos e superposições”, como bem acentua o 
Dep. Bernardo Cabral. 
Parecer:   
   Tendo optado o relator por radical supressão do art. 10, segundo emenda nesse sentido, a emenda 
em pauta também deve ser acatada, embora demasiado suave. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00612 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo único ao art. 7o.:  
"Art. 7o. ..................................  
Parágrafo único. O Brasil não manterá  
relações diplomáticas nem firmará tratados,  
acordos ou pactos com países que adotem políticas  
oficiais de discriminação de cor, bem como não  
permitirá atividades de empresas desses países em  
seu território." 
Justificativa: 
Trata-se, simplesmente, de incorporar ao Anteprojeto de Constituição as disposições do artigo 89 do 
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, objetivando-se, por conseguinte, a superação de omissão 
inexplicável do Relator da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   A opção, quanto ao art. 7o., foi pela supressão, motivo pelo qual não há como agasalhar a emenda 
em pauta. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00674 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
No parágrafo único do art. 11, suprima-se o  
que se segue à expressão "revoga a lei anterior". 
Justificativa: 
Tratados são revogados, nos termos das suas cláusulas de denúncia. A manutenção deste parágrafo 
simplesmente inviabilizaria a assinatura de tratados pelo Brasil já que os demais signatários não 
teriam garantias mínimas de seu cumprimento.  
Parecer:   
   Idêntica emenda, do mesmo Constituinte, foi encaminhada, muito provavelmente por defeito de 
organização. A esta, como àquela, nossa opinião favorável: pela aprovação. 
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   EMENDA:00838 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 7o  
Art. 7o. - Suprima-se 
Justificativa: 
Ao definir a competência da União, o art. 52 e seus incisos I a III, prevendo melhor forma e observada 
a boa técnica jurídico – legislativa, a matéria prevista no art. 7º. 
De outra parte, o art. 100 contava que o Congresso Nacional tem a competência exclusiva para 
“resolver” matérias relativas a tratados, convenções e acordos internacionais, bem como autorizam 
ações bélicas e de paz. 
Parecer:   
   Concordando com emenda, de mesmo sentido supressivo, do nobre Constituinte Álvaro Valle, por 
via de consequência opinamos pela aprovação da emenda em pauta. 
   
   EMENDA:00839 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 10  
Art. 10 - Suprima-se 
Justificativa: 
A nova constituição precisa ser, no mínimo, realista. 
Propugnar pela codificação do Direito Internacional é poesia. A impossibilidade de inclusão de 
normas coercitivas aplicáveis com eficácia é o grande empecilho.  
De outra parte, o artigo 9º prevê o princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros 
estados.  
Assim o artigo suprimido não deve permanecer no texto constitucional.  
Tratar-se de norma programática e não de princípios como trata o título.  
Parecer:   
   Na esteira de outras emendas de sua autoria, propõe o nobre Constituinte Inocêncio Oliveira, 
justificadamente, a supressão do art. 10 do Projeto. Pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:00873 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao § único do art. 11 a seguinte redação.  
"Parágrafo único - O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e  
está sujeito à denúncia por deliberação do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
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Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados” mas denunciados.  
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetido ao 
rito de Emenda Constitucional.  
Parecer:   
   A emenda tem igual teor e igual justificativa à do nobre Deputado Matheus Iensen. Damos-lhe o 
mesmo parecer: A "justificava" justifica corretamente o fato de que tratados, pactos, compromissos 
não são revogados, são "denunciados". Não justifica, entretanto, o porquê de a denúncia dever ser 
por deliberação do Congresso Nacional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01047 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 10.  
Suprimir o "caput" do artigo e todos os seus incisos. 
Justificativa: 
A Constituição está sendo elaborada para o Brasil.  
Os anseios expressos no dispositivo são coerentes com a nossa política interna e externa. Mas não 
há necessidade de incluí-los no texto constitucional. A brevidade da Carta se contrapõe a essa 
inclusão.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01235 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 10, inciso IV e V  
Suprima-se do anteprojeto os incisos IV e V  
do Art. 10. 
Justificativa: 
Os incisos que se pretende suprimir criam impedimentos para o livre desenvolvimento da diplomacia 
brasileira, podendo causar constrangimentos desnecessários ao pleno cumprimento dos nossos 
compromissos internacionais.  
A manutenção de tais incisos pode, inclusive, ensejar a criação de obstáculos ao desenvolvimento da 
indústria brasileira de material bélico e suas exportações.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01279 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 11 a seguinte redação.  
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"Parágrafo Único. O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e  
está sujeito à denúncia por deliberação do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados”, mas denunciados.  
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetida ao 
rito de Emenda Constitucional.  
Parecer:   
   Na esteira de igual emenda com igual justificação: igual parecer: não há justificação para o fato de a 
denúncia ter de ser feita por deliberação do Congresso Nacional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01321 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 10  
ART. 10 - SUPRIMA-SE 
Justificativa: 
A nova constituição precisa ser, no mínimo, realista. 
Propugnar pela codificação do Direito Internacional é poesia. A impossibilidade de inclusão de 
normas coercitivas aplicáveis com eficácia é o grande empecilho.  
De outra parte, o artigo 9º prevê o princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros 
estados.  
Assim o artigo suprimido não deve permanecer no texto constitucional.  
Tratar-se de norma programática e não de princípios como trata o título.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01347 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do art. 7o.  
Art. 7o. - Suprima-se 
Justificativa: 
Ao definir a competência da União, o art. 54 e seus incisos I a III, prevendo melhor forma e observada 
a boa técnica jurídico – legislativa, a matéria prevista no art. 7º. 
De outra parte, o art. 100 contava que o Congresso Nacional tem a competência exclusiva para 
“resolver” matérias relativas a tratados, convenções e acordos internacionais, bem como autorizam 
ações bélicas e de paz. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01753 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 10.  
O Artigo 10 do projeto, passa a ter a  
seguinte - redação:  
Artigo 10: Na ordem internacional o Brasil propõe: 
Justificativa: 
Acreditamos que o temo preconiza, em se tratando de ordenamento internacional deva ser 
substituído por um terno mais ameno, no caso: propõe.  
Parecer:   
   A emenda é adequada, mas feliz ou infelizmente optamos por emendas que suprimem o art. 10. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01827 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 10, item VII  
O item VII do artigo 10 do anteprojeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade. 
Justificativa: 
A supressão que adotamos visa evitar uma contradição muito flagrante. Trata o anteprojeto, em seu 
artigo 10 “na ordem internacional o Brasil preconiza” etc. etc... 
Se se tratamos, na ordem internacional, do intercambio das conquistas tecnológicas e do patrimônio 
cientifico e cultural da humanidade, não será correto preconizarmos, neste mesmo dispositivo, de 
uma reserva de mercado. 
Se assim o fizermos, estamos cometendo um paradoxo.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01909 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Alterado: Artigo 10  
Suprima-se do anteprojeto o item VII do artigo 10 
Justificativa: 
A reserva de mercado para as empresas nacionais já está disposta no parágrafo 1º do artigo 301 de 
forma adequada e capaz de atender aos interesses nacionais. Trata-se, ao nosso ver, de questão 
afeita à política econômica e de matéria do âmbito interno do país. Portanto, deve figurar no título da 
Ordem Econômica e sua inclusão entre os princípios pelos quais se pautará a relação entre o Brasil e 
outros países nos parece desnecessária e intempestiva, na medida em que pode restringi-la e 
condiciona-la. A reserva de mercado não deve figurar entre os princípios fundamentais da 
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nacionalidade e nem do intercâmbio tecnológico e cientifico, que devem ser amplos e sem restrições 
previamente estabelecidas.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01937 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emenda ao artigo 7o. do Projeto da  
Comissão de Sistematização:  
Dê-se ao artigo 7o. a seguinte redação:  
"Art. 7o. - O Brasil participa da sociedade  
internacional inclusive por meio de tratados e  
compromissos com Estados soberanos e com  
organizações internacionais intergovernamentais,  
desde que não afetem a soberania de seu povo. 
Justificativa: 
A atual redação do Anteprojeto é demasiadamente restritiva, já que existem outras formas de 
participação do país na vida internacional. O acréscimo da palavra “inclusive” permitiria abranger 
outras formas de participação. Por outro lado, a expressão “outras entidades dotadas de 
personalidade internacional” é bastante vaga, parecendo mais adequado precisar que seriam 
“organizações internacionais intragovernamentais”. (sentido a ser dado também a “organismos 
internacionais”).  
O texto sugerido não conflita com os princípios adiantados pelo relatório de lá. Comissão e pode ser 
considerado mais adequado ao seu espirito por representar uma tentativa de conferir maior precisão 
ao texto em discussão.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01938 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emenda aos artigos 9o. e 10. do Projeto da  
Comissão de Sistematização:  
Consolide-se, em um único artigo, os  
dispositivos preconizados nos artigos 9o. e 10.  
que passaria a apresentar a seguinte redação:  
"Art. 9o. - A condução das relações  
internacionais do Brasil será orientada para a  
defesa e a promoção da paz e da segurança  
internacional, em condições de justiça e  
liberdade, e do desenvolvimento econômico e social  
do povos.  
Parágrafo único - A política externa  
brasileira baseia-se nos princípios da igualdade  
soberana dos Estados, da defesa e promoção dos  
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direitos humanos, do respeito aos compromissos  
internacionais livremente assumidos, da solução  
pacífica das controvérsias internacionais,  
não-intervenção em assuntos internos e externos de  
outros Estados, da autodeterminação dos povos e da  
não ameaça ou uso da força contra a integridade  
territorial e a independência política de outros Estados." 
Justificativa: 
É importante que a nova Constituição enumere os princípios de política externa defendido pelo Brasil 
e que traduzam compromissos internacionais assumidos. A redação proposta relaciona os princípios 
consolidados na Declaração Relativa aos Princípios do Direito Internacional Concernentes às 
Relações Amistosas entre os Estados (Resolução 2625 da XXV Assembleia-Geral da Organização 
das Nações unidas, de 1970). Esta Declaração, de cuja elaboração o Brasil participou, reflete os 
princípios cristalizados na prática generalizada dos Estados, ou seja, do direito internacional 
contemporâneo.  
É portanto, perfeitamente adequada ao espírito do anteprojeto por conferir, simplesmente maior 
precisão ao texto existente.  
Parecer:   
   Tendo em vista conciliação, a que nos propusemos para o art. 9o., da concisão com a manutenção 
dos conceitos que passaram pelo crivo de várias etapas, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:01940 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emenda ao artigo 8o. do Anteprojeto da Comissão de Sistematização:  
Dê-se ao artigo 8o. a seguinte redação:  
"Art. 8o. - O Brasil não permitirá que  
controvérsias internacionais  
se transforme em fatores de  
desagregação da Nação." 
Justificativa: 
Como redigido, o artigo não parece ser passível de aplicação prática. A expressão “conflito” tem 
sentido bélico, sendo preferível a expressão “controvérsia”. Já usual e consagrado no presente 
contexto. 
A emenda sugerida é adequada na medida em que confere simplesmente maior precisão ao texto do 
anteprojeto.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01970 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Do Título I - Dos Princípios Fundamentais  
Suprimam-se o artigo 5o. e seus incisos,  
artigo 6o. e seus incisos, artigo 7o., 8o. e 9o. e  
seus incisos, artigo 10 e seus incisos. 
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Justificativa: 
O conteúdo dos artigos, cujas supressão se propõe é discursivo e caberia melhor num manifesto 
político ou num programa partidário, nunca num texto constitucional. Sua eliminação concorrerá 
ainda, para enxugar o texto constitucional, que deverá ser o mais sintético possível.  
Aliás a redação desses preceitos lembra a Constituição Portuguesa, em eu texto de 1982 que, no 
artigo 7º, número 1, 2 e 3 a data idêntica formula discutida que não tem cabimento no texto da 
CARTA MAGNA. Desse modo, a supressão proposta, é aconselhável e não prejudicará o conteúdo 
mais importante da nova CARTA que se pretende promulgar.  
Parecer:   
   Com exceção do art. 9o., para o qual aceitamos emenda que lhe dá redação lacônica, 
concordamos com a supressão de todos os outros artigos, citadamente: 5o., 6o., 8o. e 10. 
E concordamos porque a justificativa contém elementos de convicção que nos levam a concordar 
com a proposta. Pela aprovação parcial, portanto. 
   
   EMENDA:02214 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 10, inciso IV.  
O Inciso IV do art. 10 do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 10 - ..................................  
IV - Condenação e proibição de armas e  
armamentos nucleares; armas e armamentos nucleares  
espaciais; guerras bacteriológicas e uso de  
biotecnologias como arma de guerra. 
Justificativa: 
O país não deve entrar na corrida armamentista. Sua tradição, sua cultura não recomenda. Seu 
prestigio sócio econômico proíbe. A corrida armamentista sem freio leva a novas conquistas 
tecnológicas que já estão sendo usados com arma de guerra e a Carta Magna tem que prover.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Título IV  
- Acrescente-se ao Título o art. 89 da Comissão VII.  
"Art. 89 - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas desses países em seu território." 
Justificativa 
Este artigo proposto, aprovado pela Comissão VII, não encontra incompatibilidade com qualquer 
outro dispositivo devendo ser acolhido. 
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Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02739 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Dê-se ao art. 7o. a redação que se segue:  
Art. 7o. - O Brasil participa da sociedade  
internacional por meio de tratados e compromissos  
com os Estados soberanos e com os organismos  
internacionais, desde que não afetem a sua soberania. 
Justificativa: 
A redação do texto constitucional deve ser clara e concisa.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02773 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo único:  
Art. 7o. ....................................  
Parágrafo único. Com os Estados onde,  
comprovadamente, sejam desrespeitados os direitos  
humanos, com ofensa ao princípio da não  
discriminação racial, ou que hajam sido condenados  
pela Assembleia das Nações Unidas, por essa  
prática, o Brasil não manterá relações  
diplomáticas. 
Justificativa: 
O art. 9º em seu inciso II estabelece o sagrado e universal direito da intocabilidade dos direitos 
humanos. 
Necessário se torna, portanto, que se estabeleça preceito constitucional impedindo que o Brasil 
mantenha relações com estados onde sejam desrespeitados os direitos humanos. 
A proteção aos direitos fundamentais do indivíduo inclui o da não discriminação por motivo de raça. 
O Estado Brasileiro é signatário da carte da ONU, bem como da carta da organização dos Estados 
Americanos, que postulam o fim de qualquer forma de discriminação. Um País como o nosso, cuja 
nacionalidade assenta-se, basicamente, sobre as raças negras e indígenas, as quais são; mundo 
afora, as mais discriminadas, não deve tolerar práticas diferenciadas de tratamento político, social e 
econômico, por parte de outros Estados. Logo, não deve estabelecer relações internacionais, em 
qualquer nível, com tais estados, mormente se já sofreram condenação por parte de organismos 
internacionais.  
Ora, prestigiar um estado discriminador, no particular, seria, cremos, não respeitar os interesses do 
povo.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
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   EMENDA:02962 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 10  
Art. 10 - Suprima-se 
Justificativa: 
A nova constituição precisa ser, no mínimo, realista. 
Propugnar pela codificação do Direito Internacional é poesia. A impossibilidade de inclusão de 
normas coercitivas aplicáveis com eficácia é o grande empecilho.  
De outra parte, o artigo 9º prevê o princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros 
estados.  
Assim o artigo suprimido não deve permanecer no texto constitucional.  
Tratar-se de norma programática e não de princípios como trata o título.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02964 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 7o.  
Art. 7o. - Suprima-se 
Justificativa: 
Ao definir a competência da União, o art. 54 e seus incisos I a III, prevendo melhor forma e observada 
a boa técnica jurídico – legislativa, a matéria prevista no art. 7º. 
De outra parte, o art. 100 contava que o Congresso Nacional tem a competência exclusiva para 
“resolver” matérias relativas a tratados, convenções e acordos internacionais, bem como autorizam 
ações bélicas e de paz. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
 
   EMENDA:03274 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, o art. 68 da Comissão  
de Ordem Social, que foi omitido no Projeto da  
Constituição, não se sabe por quais razões, cujo  
teor é o seguinte:"  
"Art. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
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atividades de empresas desses países em seu  
território". 
Justificativa 
Regimentalmente, cabe à douta Comissão de Sistematização, na presente fase, compatibilizar as 
disposições das Comissões Temáticas, quando entre elas houver redundância ou incompatibilidade. 
O que ela não pode, em nosso entendimento, é suprimir disposições, como ocorreu com o texto 
acima, da Comissão de Ordem Social. 
Daí, a razão da presente emenda. 
Parecer:   
   O Projeto adota orientação diferente da sugerida na proposta. 
   
   EMENDA:03298 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 11 a seguinte redação.  
"Único. O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais se incorpora à ordem  
interna, revoga a lei anterior e está sujeito à  
denúncia por deliberação do Congresso Nacional.". 
Justificativa: 
Os tratados pactos e compromissos internacionais não são “revogados” mas denunciados. 
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetido ao 
rito de Emenda Constitucional. 
Parecer:   
   O caput do artigo já dispõe sobre a participação do Congresso Nacional na questão dos tratados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03340 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO  
Suprimam-se do Projeto:  
a) do "caput" do art. 11:  
"excetuados os que visem simplesmente a  
executar ..............................  
b) Parágrafo 1º:.................... 
"Os tratados a que se refere a parte final  
deste artigo  
Justificativa: 
Em qualquer circunstância, é necessário que o Congresso Nacional se pronuncie previamente sobre 
os tratados e compromissos internacionais.  
Parecer:   
   Já há procedimentos assentados no trato diplomático que permitem de forma expedita a renovação 
de tratados e acordos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03434 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 9o. Inciso I  
Seja dado ao Inciso I, do Artigo 9o., a seguinte redação:  
Art. 9o. A inviolabilidade desta Constituição  
rege as relações internacionais do Brasil, à luz  
dos princípios constantes de Declarações  
Internacionais de Direitos de que seja signatário,  
com ênfase nos seguintes:  
I - O da independência e da Soberania Nacionais 
Justificativa: 
O objetivo da Emenda consiste em compatibilizar o inciso com o próprio caput, pois sem soberania 
não há independência e vice-versa. 
Naturalmente que, sem a observância rígida da independência e da soberania, qualquer Constituição 
será facilmente violada.  
Parecer:   
   O conceito de soberania já se insere no de independência.  
Prela rejeição. 
   
   EMENDA:03462 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 11  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 11 do Projeto:  
Art. 11 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas destes países em seu território. 
Justificativa: 
A emenda resgata o art. 89 do anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Social, e que não 
constou no primeiro anteprojeto elaborado pelo Ilustre Relator da Comissão de Sistematização. 
O dispositivo em questão atende a legitima e histórica reinvindicação da comunidade negra brasileira 
e das populações negras de outros países, que, com justa razão, veem no preceito forma eficiente 
para levar os países que oficializam a discriminação racial a renunciar a tal política. Por outro lado, 
consta-se historicamente que a condenação diplomática da discriminação jamais surtiu este efeito. 
Por isso, propõe-se a recuperação do dispositivo, que colocará o Brasil na vanguarda dos países que 
adotam medidas efetivas para combates o racismo.  
Parecer:   
   Não se pode confundir relações econômicas e diplomáticas com questões domésticas nos países 
com os quais o País mantenha intercâmbio. Para tanto há o foro das entidades internacionais cujo 
poder de constrangimento é expressivo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:03494 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 11  
Acrescente-se um parágrafo 2o. ao art. 11 do  
Projeto, remunerando-se o parágrafo único para 1o.:  
Art. 11 - ....................................  
§ 1o. - .......................................  
§ 2o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas destes países em seu território. 
Justificativa: 
A emenda resgata o art. 89 do anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Social, e que não 
constou no primeiro anteprojeto elaborado pelo Ilustre Relator da Comissão de Sistematização. 
O dispositivo em questão atende a legitima e histórica reinvindicação da comunidade negra brasileira 
e das populações negras de outros países, que, com justa razão, veem no preceito forma eficiente 
para levar os países que oficializam a discriminação racial a renunciar a tal política. Por outro lado, 
consta-se historicamente que a condenação diplomática da discriminação jamais surtiu este efeito. 
Por isso, propõe-se a recuperação do dispositivo, que colocará o Brasil na vanguarda dos países que 
adotam medidas efetivas para combates o racismo.  
Parecer:   
   Não se pode confundir relações econômicas e diplomáticas com questões domésticas nos países 
com os quais o País mantenha intercâmbio. Para tanto há o foro das entidades internacionais cujo 
poder de constrangimento é expressivo.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:03698 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Inclua-se no título I - Dos princípios  
fundamentais, sob a forma de artigo, número 12,  
renumerando-se os demais:  
Art. O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas desses países em seu território. 
Justificativa 
A proposição objeto da presente Emenda visa a aditar, ao Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização dispositivo constante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social (art. 89), omitido 
naquele Anteprojeto 
No nosso entendimento, não parecer ter havido conflito entre esse dispositivo e qualquer outro dos 
Anteprojetos das demais Comissões Temáticas. Nesse sentido, propomos a inclusão da proposição 
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constante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, visto que, a nosso ver, tratou-se de omissão 
não-intencional ocorrida por ocasião do processo de adequação dos Anteprojetos originários das 
Comissões Temáticas 
Parecer:   
   A proposição em tela estabelece princípio que poderá incorporar-se à legislação ordinária, pois há 
dispositivo no texto em elaboração, genérico, que estabelece a política internacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04348 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: artigo 10, inciso VII.  
O inciso VII do Artigo 10 do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 10 - ..................................  
VII - O incentivo à convivência tecnológica  
entre Nações como forma de assegurar o intercâmbio  
das conquistas tecnológicas e do patrimônio  
científico e cultural da humanidade. 
Justificativa: 
O conceito de dominação política pelo controle tecnológico reflete uma visão irreal e acanhada do 
poder e das potencialidades nacionais.  
Parecer:   
   Aceitamos Emenda supressiva.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04383 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO / MARLUCE PINTO (PTB) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - acrescentar à redação o seguinte:  
"A República Federativa do Brasil é  
constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Territórios."  
Inciso IV - suprimir a expressão.  
"ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;"  
Art. 5o. inciso II - suprimir a expressão.  
"Das políticas de procedimentos e dos  
projetos e ações para o desenvolvimento econômico  
e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraída;"  
Textos Sugeridos  
Inciso IV  
"Empreender a erradicação da pobreza de modo  
que todos tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente:  
Inciso V - "Favorecer o sentido social da  
liberdade".  
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Inciso VI - "promover a justiça social".  
Art. 6o. - inciso I - Texto Sugerido  
"Garantir a Independência Nacional."  
Inciso III - Suprimir na íntegra.  
Art. 9o. modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
"Nas relações internacionais o Brasil  
observará os princípios constantes das declarações  
internacionais de direito, respeitado a  
inviolabilidade dos seguintes princípios  
estabelecidos por esta constituição."  
Art. 10. modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
Defende o Brasil, o seguinte:  
I - Codificação progressiva do direito  
internacional e formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória.  
II - Instauração de uma ordem econômica justa  
e equitativa com a abolição de todas as formas de  
dominação de um estado por outro:  
Inciso VI - Suprimir o seguinte:  
Com vistas a criação de uma ordem  
internacional. 
Justificativa: 
As alterações propostas objetivam a adequação dos Textos a uma melhor técnica.  
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou utópicos, ou 
infraconstitucionais. 
Parecer:   
   Acolhemos outra redação.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04655 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 11, está no artigo,  
c/ prazo de 30 dias.  
O Parágrafo 1o. do Artigo 11 do Projeto,  
passa ter a seguinte redação:  
Art. 11 - ..................................  
incluído no artigo 1o. Os tratados a que se  
refere a parte final deste artigo serão levados,  
dentro de cento e oitenta dias, ao conhecimento do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
No momento em que a Constituição for promulgada, que esperamos seja no máximo até o final de 
dezembro, imediatamente o Congresso estra em recesso, não sendo possível, portanto, tomar 
conhecimento em trinta dias, o que preconiza o Art. 11, § 1º.  
Teremos que levar em consideração também, o grande acumulo de obrigações que terá o Executivo 
que executar para que a Constituição seja cumprida na sua íntegra.  
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Parecer:   
   Emenda infelizmente incompreensível, dada a má datilografia. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04749 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do inciso VII do art. 10.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso VII do  
art. 10 do Anteprojeto de Constituição:  
"VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio cultural da  
humanidade, sem prejuízo do interesse nacional." 
Justificativa: 
O intercambio das conquistas tecnológicas e do patrimônio deve ser limitado à inexistência de 
prejuízo ao interesse nacional, deixando, quando for o caso, o direito de reserva de marcado para a 
lei ordinária. 
A prevalência deve ser do interesse nacional, não devendo o direito de reserva de mercado ser 
erigido a norma constitucional, sob pena de criar obstáculos intransponíveis ao intercambio das 
conquistas tecnológicas.  
Parecer:   
   Adotamos emenda supressiva.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04866 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 10, I - Substitua-se a expressão  
"codificação progressiva" por "eficácia crescente." 
Justificativa: 
O que interessa, realmente, aos Estados não é a codificação do direito internacional, sobretudo num 
instrumento histórico em que se discute a própria conveniência dos códigos.  
Essencial é a eficácia crescente das regras internacionais, dada a fragilidade delas até o momento.  
Parecer:   
   Adotamos emenda supressiva.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04892 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda de Adequação (Substitutiva)  
Dispositivo Emendado: Título I, Artigos 1o. ao 11.  
Dos Princípios Fundamentais  
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Dê-se ao Título I, Art. 1o. a 11 a seguinte redação:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa.  
Parágrafo único. Todo poder emana do povo e  
com ele é exercido, nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
do Distrito Federal.  
Parágrafo único. A soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade da pessoa  
humana, a representatividade e o pluralismo  
político são os fundamentos da República.  
Art. 3o. O Estado garante a soberania do povo.  
§ ... - O legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os poderes do Estado.  
Art. 4o. O Estado, nos limites da Lei,  
exercerá soberania política e econômica sobre os  
recursos naturais do seu Território e sobre os  
bens criados pelo seu povo.  
Art. 5o. O Estado brasileiro tem como  
objetivos fundamentais a liberdade, a igualdade, a  
livre iniciativa e a soberania nacionais.  
Parágrafo único. Será assegurado ao povo a  
participação organizada na formação das decisões nacionais.  
Art. 6o. O Brasil manterá tratados e  
compromissos com os Estados soberanos e com  
organismos internacionais.  
Art. 7o. As relações internacionais do Brasil  
são regidas por esta Constituição e pela lei.  
§ 1o. São princípios básicos a independência  
nacional; os direitos humanos; a soberania; a  
solução pacífica dos conflitos; o direito à  
emancipação e ao progresso.  
§ 2o. Preconiza-se a codificação do Direito e  
o estabelecimento de um sistema de segurança  
capazes de criar uma ordem internacional que  
assegure a paz e a justiça na relação entre os povos;  
Art. 8o. Os tratados e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. O 
objetivo da emenda é a Adequação e compatibilização do Texto do Título I, que redigido de maneira 
prolixa e discursiva, conflita com dispositivos de outros tópicos do Anteprojeto, além de não se 
enquadrar com a forma e o conteúdo de como entendemos deva ser disposta matéria Constitucional. 
Por isso, aproveitando o pensamento exposto apresentamos nova redação, que sem alterar o mérito, 
compatibiliza a forma, deixando para a Lei Complementar e ordinária o possível detalhamento. 
Parecer:   
   Embora melhore o texto, nos pontos em que o modifica, a Emenda apresenta defeitos e é 
incompleta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05009 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 10  
Suprima-se o art. 10 
Justificativa: 
Trata-se apenas de uma plataforma de política ao longo do texto Constitucional, em capítulos mais 
apropriados.  
Parecer:   
   A emenda expunge o texto de relutâncias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05010 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 11  
Suprima-se os § único do art. 11. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria repetitiva, que está mais bem situada em outro capitulo do Anteprojeto.  
Parecer:   
   A emenda suprime parágrafo supérfluo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05075 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO I DO PROJETO DO  
RELATOR  
Suprimam-se, no todo ou em parte, os art. 1 a 11,  
dando-se nova redação ao Título I, como segue:  
Dos Princípios Fundamentais:  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
instituída pela vontade do povo como um Estado  
democrático de direito.  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,  
nos termos desta Constituição.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, e tem como fundamentos:  
I - a soberania;  
II - a nacionalidade;  
III - a cidadania;  
IV - a dignidade da pessoa humana;  
V - o pluralismo político.  
Art. 3o. O Legislativo, o Executivo e o  
Judiciário são os órgãos da soberania do povo e  
exercem, harmônica e independentemente, os Poderes  
fundamentais do Estado.  
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Art. 4o. O Estado brasileiro exercerá  
soberania política e econômica permanente.  
Art. 11. Os tratados a que se refere este  
artigo serão levados, dentro de trinta dias, ao  
conhecimento do Congresso Nacional.  
§ 1o. Os tratados a que se refere este artigo  
serão levados, dentro de trinta dias, ao  
conhecimento do Congresso Nacional.  
Parágrafo único - O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, revoga a lei e está  
sujeito à revogação por lei nova ou Emenda  
Constitucional. 
Justificativa: 
Nem um apalavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão da 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado à uma Constituição.  
Parecer:   
   O Substitutivo proposto não contempla toda as matérias, algumas indispensáveis.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05285 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   O inciso VII, do art. 10 do projeto de  
Constituição, passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 10 - Na ordem internacional, o Brasil preconiza:  
............................................  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio cientifico e  
cultural da humanidade." 
Justificativa: 
A parte inicial do inciso merece contar da Constituição. Com efeito, o Brasil deve propugnar, nas 
eleições internacionais, entre outros postulados, o mais amplo intercambio da cultura, da ciência e da 
tecnologia. Não cabe, sob esse prisma, tratar de questões políticas, alheias às questões culturais.  
O perigo para a autodeterminação dos povos (e não apenas da nossa Nação), deve ser tratado como 
está, com propriedade, nos incisos anteriores, em particular, no inciso VI, o qual preconiza o 
“estabelecimento de... uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações 
entre os povos”.  
Ademais, a questão da reserva de mercado, quando caiba e convenha a um determinado país – no 
caso, o nosso – não diz respeito à ordem internacional, mas à ordem interna e aos interesses 
nacionais.  
A nova redação, com supressão das expressões “sem prejuízo da reserva de mercado, sempre que o 
controle tecnológico de nações estrangeiras possa implicar dominação política e perigo para a 
autodeterminação nacional”, melhora a colocação do problema e o repõe na altura em que devem ser 
tratadas as questões referentes ao que o projeto denomina “patrimônio... cultural da humanidade”. 
Parecer:   
   Tendo em vista aceitação de emenda supressiva do art. 10, estamos, coerentemente, pela rejeição 
desta. 
   
   EMENDA:05329 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo único do Art. 11 a seguinte redação:  
"§ 2o. - O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais se incorpora à ordem  
interna, revoga a lei anterior e está sujeito à  
denúncia por deliberação do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados”, mas denunciados. 
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetido ao 
rito de Emenda Constitucional.  
Parecer:   
   Embora correta a emenda ao retirar a "revogação" de tratados ou compromissos por lei, e substituí-
la pelo termo adequado "denúncia", somos de opinião que essa denúncia deve ser efetuada pelo 
Poder Executivo, que é a quem cabe conduzir a ação externa do país. Sendo assim, pela rejeição. 
   
   EMENDA:05417 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO VIII, DO ARTIGO  
10  
O inciso VIII, do art. 10, do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 10 - ..................................  
VIII - o direito de uso, reprodução e  
imitação, das descobertas científicas e  
tecnológicas relativas à vida, à saúde e à  
alimentação dos seres humanos, na forma da lei;" 
Justificativa: 
Muitos argumentos poderiam ser levantados contra a adoção do princípio contido no dispositivo que 
se pretende modificar, como: 

1) Esse direito “universal” não existe e não é reconhecido pela maior parte das outras nações, 
2) Adotado unilateralmente, ensejará represálias e deixará desprotegido o inventor, cientista ou 

pesquisador brasileiro,  
3) Sendo universal, aplicar-se-á também internamente, o que acaba com o INPI e sistema de 

patentes; 
4) O dispositivo constitui um desestimulo ao pesquisador brasileiro. Este ficaria sem a garantia 

legal, dada automaticamente ao seu invento, descoberta ou aperfeiçoamento, se – em vez de 
dedicar os seus esforços à preservação da vida, à recuperação da saúde e à melhoria da 
alimentação – ele os houvesse empregado em qualquer outra finalidade, por mais frívola ou 
desnecessária que fosse. É o que dispõem, quanto ao privilegio do uso e ao direito do autor, 
as alíneas b, c, d e e do inciso XI, do art. 12, do mesmo projeto. 

5) Sem outros caminhos para proteger-se da “pirataria” oficializada por esses dispositivos, se 
vier a ser incorporado à Constituição só restarão duas hipóteses ao cientista brasileiro (a) 
emigrar, para desenvolver seus trabalhos sob outra legislação; ou (b) mesmo permanecendo 
aqui, registrar suas descobertas em países nos quais vigorem os princípios tradicionais de 
resguardo do direito do autor e de estimulo ao desenvolvimento cientifico e tecnológico. 
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6) O efeito de tal dispositivo será a paralisia das atividades de pesquisas das empresas 
privadas. Ninguém quererá investir na vida; na saúde (que não compreende, apenas, 
medicamentos, mas todos os produtos e serviços, equipamentos e sistemas de preservação 
ou recuperação da saúde); ou na alimentação, que envolve desde as técnicas de cultivo do 
solo, melhoria da produtividade de alimentos, até sua industrialização, transporte e 
conservação.   

7) Pode-se dizer, sem temor de erro, que, além dos efeitos mencionados acima, o texto do 
inciso é, de fato, uma arma contra a vida, a saúde e a alimentação. Isso, num país com os 
problemas da dimensão e da profundidade dos brasileiros, bastaria, por si só, para 
aconselhar a remoção desse item do texto constitucional.  

Parecer:   
   Como, pela sua justificativa, e pela necessidade de "enxugar" o texto, optamos por emenda 
supressiva do art. 10, opinamos pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:05740 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 10, item VII  
O item VII do artigo 10 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade. 
Justificativa: 
A supressão que adotamos visa a evitar uma contradição muito flagrante. Trata o Projeto, em seu 
artigo 10: “na ordem internacional, o Brasil preconiza”; etc... etc... 
Se tratarmos, na ordem internacional, o intercambio das conquistas tecnológicas e do patrimônio 
cientifico e cultural da humanidade, não será correto preconizarmos, neste mesmo dispositivo, de 
uma reserva de mercado. Se assim o fizermos, estamos cometendo um paradoxo.  
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva do art. 10, ex-VI da coerência somos pela rejeição da 
emenda em pauta. 
   
   EMENDA:05957 APROVADA 
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. 7o. 
Justificativa: 
O artigo diz o óbvio: que o Brasil participa, da forma usual, da sociedade internacional.  
Parecer:   
   Justificada brilhantemente, em linha e meia, somos pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:05958 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 8o. 
Justificativa: 
O artigo diz que “o Brasil” não permitiria que conflitos internacionais sejam fatores de “desagregação 
de sua gente” Frases inconsequentes como esta, imprecisas, recheadas de conceitos subjetivos 
servem apenas para estimular a justificar ações de censura ou repressão.  
Parecer:   
   Além da justificação convincente, a supressão do art. 8o. vem de encontro àquilo que popularmente 
se tem chamado "enxugar o texto". Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05959 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O art. 9o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. - A política externa do Brasil pelo  
respeito às Declarações, Tratados e Acordos de que  
o país é signatário, e pela defesa dos princípios  
da autodeterminação, da não ingerência em assuntos  
internos de outros Estados, e da busca de solução  
pacífica para conflitos." 
Justificativa: 
Como está redigido, o artigo é discursivo e repetitivo. A inviolabilidade da Constituição, citada no 
artigo, não é matéria de relações internacionais. Ela orienta a política externa brasileira, o que não 
precisa ser explicitado, por obvio.  
Parecer:   
   Tendo em vista conciliação, a que nos propusemos para o art. 9o., da concisão com a manutenção 
dos conceitos que passaram pelo crivo de várias etapas, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:05960 APROVADA 
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. 10. 
Justificativa: 
O artigo pretende dizer o que o Brasil “preconiza” na ordem internacional.  
Os princípios que regem nossa política externa são enunciados no artigo anterior. A sua aplicação 
dependerá de circunstancias que se alteram, e que não têm porque serem enumeradas na 
Constituição.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e sua justificação sucinta e absolutamente correta. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05961 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
No parágrafo único do art. 11, suprima-se o que se segue à expressão "revoga a lei anterior". 
Justificativa: 
No texto original, diz-se que a lei interna revoga “o conteúdo normativo” de tratados assinados. A 
aprovação deste princípio excluiria o Brasil do convívio internacional. 
Tratados são revogados nos termos das suas cláusulas de denúncia. A manutenção deste parágrafo 
simplesmente inviabilizaria a assinatura de tratados pelo Brasil já que os demais signatários não 
teriam garantias mínimas de seu cumprimento. 
Parecer:   
   A emenda é oportuna e justificada com propriedade. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06056 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 11, PARÁGRAFO  
ÚNICO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
Suprima-se do parágrafo único do artigo 11 a  
expressão: "e está sujeito à revogação por lei  
nova ou Emenda Constitucional" 
Justificativa: 
A expressão indicada cria uma situação de incompatibilidade entre obrigações internacionais 
assumidas pelo Brasil e o direito interno: Não é possível a qualquer Estado, por decisão unilateral 
interna, evadir-se a obrigações internacionais contraídas. Há processos próprios para tanto. A 
revogação de obrigações internacionais obedece a certos trâmites específicos, desenhados nos 
dispositivos de denúncia que são estabelecidos sempre de comum acordo pelas partes de um ato 
internacional. Assim, não pode um ato unilateral do Legislativo “denunciar um tratado ou um 
compromisso internacional”. Aliás, tem sido tradicionalmente prerrogativa do Executivo que tem 
competência de negociar tratados, examinar os casos de denúncia. Isto pôquer a faculdade de 
denunciar tratados e compromissos internacionais deve ser entendida como um dos instrumentos da 
política externa do Estado. Deve, portanto, ser compatível com os objetivos gerais da ação 
diplomática e estar logicamente integrada ao processo de realização dos interesses nacionais. O 
artigo, tal como redigido, implicaria a possibilidade de “revogar” ou seja denunciar um tratado em 
qualquer momento. Equivale a afirmar a superioridade do direito interno sobre o internacional. Além 
de romper uma tradição jurídico-política brasileira, poderia ser prejudicial à própria imagem de 
confiança que o Brasil projetou no sistema internacional. Assim, as razões de ordem jurídica 
(impossibilidade de conciliar decisões internas unilaterais com tradição brasileira de respeito às 
obrigações contraídas internacionalmente) e razões de ordem política (a denúncia como um 
instrumento que deve ser controlado pelo Executivo porque é este o Poder que tem a obrigação de 
conduzir a ação externa) aconselham a que se suprima o conceito acima mencionado.  
Parecer:   
   A emenda é oportuna e justificada com propriedade. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06107 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Do Título I - dos princípios fundamentais.  
Suprimam-se os artigos 6o. e seus incisos,  
artigo 7o. e seus incisos, artigo 8o., 9o. e 10.  
e seus incisos, artigo 11 e seus incisos. 
Justificativa: 
O conteúdo dos artigos, cujas supressões se propõe, é discursivo e caberia melhor num manifesto 
político ou num programa partidário, nunca no corpo da Constituição. Sua eliminação concorrera 
sintético possível.  
Há um princípio jurídico segundo o qual a lei não deve ter palavras inúteis. A Constituição é a lei das 
leis, por isso devemos expurga-la de inutilidades. 
Aliás a redação desses preceitos lembra a Constituição Portuguesa, em seu texto de 1982 que, no 
artigo 7º, números 1, 2 e 3, adota idêntica formula discursiva que não tem cabimento data vênia no 
texto da Carta Magna. Desse modo, a supressão proposta, é aconselhável e não prejudicará o 
conteúdo mais importante da nova Carta que se pretende promulgar.  
Parecer:   
   Havendo desencontro entre a numeração da emenda e a numeração do Projeto, damos como 
prejudicada a proposta. 
   
   EMENDA:06134 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: § único, do art. 11.  
"Art. 11 ..................................  
"§ único - O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, desde que com ela não  
seja incompatível, e está, sempre, sujeita à  
revogação por lei nova ou emenda Constitucional." 
Justificativa: 
Entendemos que o conteúdo normativo dos tratados e compromissos internacionais somente deve se 
incorporar ordenamento jurídico interno se inexistir norma que lhe dê tratamento diferenciado.  
Parecer:   
   A emenda traz um complicador, porque não estabelece o que deve ser feito no caso em que o 
conteúdo normativo dos trabalhos e compromissos internacionais seja incompatível com a ordem 
interna. Por outro lado, sujeita aquele conteúdo a revogação por lei nova ou Emenda Constitucional, 
numa evidente aberração jurídica, pois tratados não são revogados, são denunciados. Pela rejeição. 
 
EMENDA:06226 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Título I - Dos Princípios Fundamentais; onde  
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couber este artigo.  
Inclua-se, onde couber no Projeto de  
Constituição, o art. 68 da Comissão da Ordem  
Social, que foi omitido, não se sabe por quais  
razões, cujo teor é o seguinte:  
"Art. O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas desses países em seu território." 
Justificativa 
Regimentalmente, cabe à douta Comissão de Sistematização, na presente fase, compatibilizar as 
disposições das Comissões Temáticas, quando entre elas houver redundância ou incompatibilidade. 
O que ela não pode, em nosso entendimento, é suprimir disposições, como ocorreu com o texto 
acima, da Comissão de Ordem Social. 
Daí, a razão da presente emenda. 
Parecer:   
   Infelizmente não é possível incluir o texto proposto porque ele é incompatível com emenda 
proposta, que aceitamos, a qual reza que a política externa do Brasil pautar-se-á, entre dois outros 
princípios, pelo princípio da não-ingerência em assuntos internos de outros Estados. Portanto: pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:06277 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 9o. a seguinte redação:  
"Art. 9o. A inviolabilidade desta  
Constituição rege as relações internacionais do  
Brasil, à luz dos princípios constantes de  
Declarações Internacionais de Direitos de que seja  
signatário, principalmente quanto à independência  
nacional, à intocabilidade dos direitos humanos, à  
autodeterminação dos povos, à igualdade entre os  
estados, a não-ingerência nos assuntos internos de  
outros Estados, a solução pacífica dos conflitos  
internacionais e a cooperação com todos os outros  
povos para a emancipação e o progresso da humanidade". 
Justificativa: 
A autodeterminação é um dos poderes da soberania, ao lado da auto-organização e da auto 
representação. 
Portanto é uma tautologia escrever-se “soberania e autodeterminação”.  
Parecer:   
   Tendo optado por redação mais sucinta para o art. 9o., somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06384 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 100  

 

Texto:   
   No artigo 10 do Projeto dê-se ao inciso I a  
redação do inciso VII; ao inciso II a redação do  
inciso VIII; e, ao inciso III, a redação do inciso IX. 
Justificativa: 
Dos nove incisos constantes do artigo a Emenda sugere o aproveitamento de apenas três. Os incisos 
suprimidos, tratando de questões que interessam à comunidade internacional, devem ser objetivo do 
relacionamento legal ajustado entre as nações. 
Assim, o que “o Brasil preconiza na ordem internacional” não deve ser submetido à apreciação dos 
países estrangeiros pela sua Constituição, mas colocado na mesa das discussões e decisões 
internacionais, pelos instrumentos próprios de sua política externa.  
Parecer:   
   Tendo optado por dar parecer favorável à emenda supressiva do art. 10, somos, coerentemente 
pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:06401 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao projeto de constituição.  
Acrescentar ao art. 9o., inciso VIII:  
VIII - Os conflitos com outros Estados  
deverão ser resolvidos por negociações diretas,  
arbitragem e outros meios pacíficos, com a  
cooperação dos organismos internacionais de que o  
Brasil participe. Em caso nenhum o Brasil se  
empenhará em guerra de conquista, direta ou  
indiretamente, por si ou em aliança com outro  
Estado. É vedada a participação ou intervenção do  
Brasil em conflitos entre outros Estados. 
Justificativa: 
É de suma importância que estabeleça um delineamento claro das relações do Brasil com os demais 
Estados estrangeiros. 
A afirmação de uma conduta pacífica, subordina à negociação e utilização do fórum internacional 
para solução das controvérsias, deter como complemento a renúncia ao aventureirismo bélico, bem 
como neutralidade obrigatória face ao conflito entre terceiros países. 
Trata-se de uma postura responsável e consciente destinada a merecer o recolhimento entre as 
Nações que laboram no itinerário da paz e da concordância.  
Parecer:   
   Tendo optado por redação mais sucinta para o art. 9o., opinamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06484 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um Parágrafo Único ao artigo  
7o., do Projeto de Constituição, com o seguinte teor:  
"Parágrafo único - o Brasil promoverá a  
integração econômica, política, social e cultural  
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dos povos da América Latina, visando a formação de  
uma comunidade latino-americana." 
Justificativa: 
Por sua vastidão territorial, por sua pujança econômica e por sua importância política, o Brasil ocupa 
posição de destaque na América Latina. 
Por essas razões, para evitar disputas estéreis e eventuais desconfiadas injustificadas, o Povo 
Brasileiro, no momento e no instrumento de celebração de seu pacto fundamental, deve afirmar e 
declarar solenemente seu proposito e seu compromisso de atuar, no âmbito internacional, sempre ao 
lado dos países irmãos da América Latina, visando ao desequilíbrio integral e conjunto, numa 
verdadeira comunidade.  
Na verdade, já existe um consenso no tocante à identidade de problemas e de suas soluções entre 
os Estados soberanos da América latina e a consciência de que a emancipação total e definitiva de 
cada um depende do fortalecimento do continente latino-americano como um todo. 
Parecer:   
   Tendo opinado favoravelmente a emenda supressiva, só podemos opinar pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:06503 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao artigo 10 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. - No convívio com os demais povos e  
nações, o Brasil buscará, através de negociações  
diretas, arbitragens e outros meios pacíficos, com  
a cooperação dos organismos internacionais de que  
participe, a defesa da Justiça e a promoção da Paz". 
Justificativa: 
O artigo 10 do Projeto é discursivo na forma e pretensioso na substancia. A nova Constituição não 
tem como objetivo ditar à comunidade internacional. Ela deve fixar a conduta da Nação. É o que 
pretende a emenda. 
Parecer:   
   Tendo em vista a opção que adotamos, justificadamente, de procurar entre outras razões, o 
"enxugamento" do texto, aceitamos emenda supressiva do art. 10. Consequentemente só podemos 
ficar pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:06583 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 10.- O Brasil, no tocante às relações  
internacionais, reger-se-á pelos princípios de  
defesa da paz, preservação da autodeterminação dos  
povos, do respeito às minorias, repúdio a guerra,  
à competição armamentista e ao terrorismo.  
§ 1o. - Fica vedada a fabricação de armamento  
bélico militar para fins de exportação.  
§ 2o. - O Brasil não produzirá, nem mesmo a  
título experimental, qualquer artefato nuclear  
para fins militares ou como fonte energética. 
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Justificativa: 
1 – Tradição Histórico – Constitucional Brasileira a história do Brasil tem sido assinalada, dentre os 
Países do mundo ocidental, por admirável com coerência sua vocação pacifista. 
Nossas constituições refletem essa vocação, simbolizada nos vultos de Caxias do Marechal Rondon. 
2 – A Indústria da Morte – Hoje o País renega essa/tradição histórica pacifista, tornando-se o quinto 
exportador mundial de armas. Passando a integrar o sinistro clube dos “industriais da morte”, a 
produzir armas sofisticadas, de terrível poder de destruição hoje usadas no assassinato de crianças, 
mulheres e populações inteiras.  
3 – Complexo Industrial Militar – Surgiu no Brasil, à revelia da Nação, um “complexo industrial militar” 
que nos Estados Unidos foi denunciado pelo General Eisenhower, quando Presidente daquele País, 
como uma ameaça à própria estrutura da sociedade norte-americana. 
Entre nós não é difícil concluir que esse poder adquirirá em pouco tempo, uma expressão e um peso 
inimagináveis com todo o cortejo de interesses, corrupção e espionagem que acompanha a “indústria 
da morte” e seus mercadores apátridas.  
4 – Corrida Incontrolável – Mesmo nos Estados Unidos, onde há uma opinião pública e liberdade de 
imprensa, os escândalos que envolvem o tráfico de armamentos se sucedem, como agora no caso da 
venda “clandestina” de armas para o Irã, com a confissão do Presidente Reagan, de que tudo 
ignorava. O desdobramento desse escândalo, Israel e até a China estavam envolvidos nesse 
infindável “repasse” de armas. Formam os grupos armamentistas um poder paralelo que não pode 
deixar de preocupar aos homens livres. 
5 – O Pragmatismo amoral como diretriz da Política Externa – Negócio amoral, onde não há valores, 
nem princípios, a venda de armas é incontrolável. Como hoje, em nosso país, ninguém sabe o que se 
vende e para quem se vende. Em troca dos “dólares da morte” pratica-se no plano das relações 
internacionais um cínico pragmatismo, que condiciona toda a política exterior aos incomensuráveis 
lucros dos fabricantes de armas.  
Professores de público nos plenários internacionais, o pacifismo, entretanto há muito que 
armamentos brasileiros, segundo revela “O ESTADO DE SÃO PAULO” , estão equiparando os “migs” 
russos do regime de KHADAFI, enquanto hoje construímos para a carnificina das guerras do Oriente 
Médio.  
6 – Brasil, alvo na próxima guerra – A implantação desse parque bélico, sem o assentimento do povo 
e sem o controle do Congresso Nacional, transforma inevitavelmente o Brasil em alvo estratégico 
num próximo conflito mundial. Uma guerra que será a última da humanidade. O mundo caminha para 
a destruição total, e o nosso País lamentavelmente passou a ser um dos promotores da louca “corrida 
para a morte”, em contradição com seus valores cristãos e humanitários. O escândalo assume 
proporções odiosas quando se sabe que apesar desses milhões de dólares, morrem no Brasil 5 
crianças a cada 7 minutos. Por isso que João XXIII, PAULO VI e JOÃO PAULO II, não hesitaram em 
condenar de modo candente, a corrida armamentista. 
7 – Tratores e não Tanques de Guerra – Somos um país que precisa de tratores e não de tanques de 
guerra: ao preço de um “lança-foguetes” (U$$ 10 milhões) construir-se-iam CIEPs, isto é escolas para 
dez mil crianças, em regime de ensino modelar. 
Não desejamos um Brasil indefeso, ao contrário, devemos procurar equipar nossas forças armadas 
(cujo papel, em nossa história, à exceção do movimento de 1964, é atualmente positivo) que podem e 
devem, fabricar armamentos exclusivamente para sua modernização e eficiência. O que passar disto 
é belicismo a exacerbar a execrável deformação que é o militarismo.  
8 – Ameaça Nuclear – Os acidentes com usinas nucleares nas maiores potencias (Three Mile Island 
– EUA e Chernobil – URSS) já estão provocando o fechamento ou desativação de inúmeras usinas 
em outros países, sobretudo na Europa. A opinião pública brasileira foi há pouco sacudida pela 
notícia de que até campo de provas nucleares já teria sido delimitado no Pará. O mundo adquire 
consciência do perigo das centrais nucleares e, com muito mais razão, das bombas, ogivas e 
submarinos atômicos (nossa Marinha, anuncia-se, fabricaria em breve uma unidade) perigo que é 
real nas trágicas consequências das radiações, em nuvens, que contaminam populações a milhares 
de quilômetros de distância desses desastres. Não podemos legar a nossos filhos a catástrofe 
nuclear. A alternativa para a vida é recusarmos a loucura coletiva que encaminha a humanidade para 
o desastre final.  
9 – Minha Proposta – Razão por que estou propondo, fiel ao princípio da “preservação da vida”, que 
sido meu lema na vida pública, desde as lutas que empreendi pela defesa do Vale do Paraíba dos 
poluentes químicos e da ameaça nuclear, que o Brasil não mais exporte qualquer armamento de 
guerra 
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10 – Em defesa da Vida – Voltando a nação para seus inafastáveis compromissos cristãos e 
humanistas o povo brasileiro afastará a suprema vergonha de estar contribuinte para a morte e a 
destruição, e estará resgatando a missão de Rondon figura tutelar que levou à humanidade sublime 
ensinamento de ser preferível “morrer do que matar nossos semelhantes” 
Parecer:   
   Dentre as várias opções possíveis, demos parecer favorável à emenda supressiva do art. 10. 
Logicamente ficamos, agora, com a opinião de que deve ser rejeitada a emenda. 
   
   EMENDA:06594 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Dê-se ao artigo 9o a seguinte redação:  
"Art. 9o. Os conflitos internacionais serão  
resolvidos por negociações diretas, arbitragens e  
outros meios pacíficos, inadmitida a guerra de  
conquista, não se permitindo que conflitos  
internacionais de que o País não é parte ingressem  
em seu território como fator de desagregação". 
Justificativa: 
Mantendo a integridade da declaração do artigo ordinário, incluímos no seu texto a declaração do art. 
7º e seu parágrafo único, da Constituição em vigor – proibição das guerras de conquistas e 
negociação pacífica dos conflitos – na esteira das Constituições republicanas anteriores. 
Realmente, não há qualquer acréscimo de conteúdo, pois aqueles dois princípios constitucionais 
estariam implícitos no art. 9º. 
Parecer:   
   Tendo em vista conciliação, a que nos propusemos para o art. 9o., da concisão com a manutenção 
dos conceitos que passaram pelo crivo de várias etapas, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:06612 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Suprima-se, no texto do inciso II do art. 10,  
a palavra "uma". 
Justificativa: 
Com a devida vênia, inadmissível o galicismo, desnecessário, “uma”. Não haverá duas ordens 
econômicas.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06616 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Suprima-se no texto do inciso VI do art. 10,  
as palavras "um" e "uma". 
Justificativa: 
Tais adjetivos indeferidos não tem qualquer razão de ser. Apresentam-se ociosos. Não poderá dois 
sistemas universais de segurança nem duas ordens de caráter internacional.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06638 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Adição de dois Artigos, entre os Art. 8o. e  
9o., renumerando-se a sequência.  
Art. - O Brasil não poderá manter relações  
diplomáticas com país condenado pela Assembleia  
Geral da ONU por prática de discriminação racial.  
Art. - O Brasil manterá relações  
diplomáticas com país ocupado pela força ou  
colonização, quando este país tiver uma entidade  
representativa reconhecida pelo Governo Brasileiro. 
Justificativa: 
Trata-se de estabelecer dois parágrafos que dão aplicação concreta aos princípios gerais em relação 
a determinadas situações que têm maior incidência nas relações internacionais, dentro da atual 
situação mundial.  
Parecer:   
   O texto da emenda fala em artigos, a justificativa fala em parágrafos. Como, além disso, a redação 
do segundo dispositivo é obscura, e não podemos aquilatá-lo devidamente, consideramos 
prejudicada a emenda. 
   
   EMENDA:06646 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Adiciona um novo inciso ao Art. 9o.:  
VIII - o do direito dos povos à resistência à  
opressão e à tirania; 
Justificativa: 
Trata-se de fixar como critério para as relações internacionais o reconhecimento de um direito 
universal dos povos, legitimador de suas lutas pela liberdade. 
Parecer:   
   Tendo optado por redação que elimina todos os incisos do art. 9o., consequentemente não 
podemos aceitar esta adição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07077 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados - Artigos 8o. 9o. e 10  
do Projeto de Constituição.  
Suprima-se do Projeto os artigos 8o., 9o. e  
10, por desnecessários em razão do contido nas  
disposições do Artigo 7o., que é abrangente. 
Justificativa: 
O artigo 7º é perfeito. Os seguintes, 8º, 9º e 10 são detalhistas, que alongam o texto constitucional 
cuidando de matérias lógicas que integram, por via de consequência, a soberania do povo brasileira 
já referida no citado artigo 7º. 
Os “tratados e compromissos” internacionais, aludidos no artigo 7º, que atentarem contra a soberania, 
a tranquilidade e a segurança do povo não serão subscritos, independentemente de registros 
restritivos na Carta Constitucional, sobretudo porque, conforme artigo 11, tudo depende do crivo do 
Congresso Nacional.  
É a justificação. 
Parecer:   
   Com exceção do art. 9o., para o qual aceitamos emenda que o torna sucinto e muito claro, estamos 
de acordo com a expendida justificação para a supressão dos artigos 8o. e 10.  
Assim sendo: pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07536 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARITGO 10,  
INCISOS IV E V  
Suprima-se do Projeto de Constituição os  
incisos IV e V do art. 10. 
Justificativa: 
A manutenção do texto original forçosamente colocaria a diplomacia brasileira em apuros, pois, sobre 
a matéria já existem tratados e acordos internacionais assinados, obrigando ao Estado a não cumpri-
los, indo contra uma de nossas mais caras tradições históricas.  
Ademais, inviabilizaria nossa pujante indústria de material bélico que tantas divisas trás ao Tesouro 
Nacional além de colocar nossas forças armadas na indesejável dependência externa de 
armamentos e equipamentos. 
Parecer:   
   A emenda vem acompanhada de justificação condizente e convincente. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07660 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Inciso IX do Artigo 10,  
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do Título I, dos Princípios Fundamentais  
Suprima-se o inciso, IX, do artigo 10. 
Justificativa: 
Somos contra a existência de contas secretas de brasileiros em outros países. Mas não o pode ser a 
Constituição Brasileira, que deve tratar de assuntos brasileiros em relação aos bancos internacionais 
que mantêm as contas sigilosas. Não pode a Constituição Brasileira aconselhar a Suíça, por 
exemplo, o que ela deve fazer com suas leis sobre o sigilo bancário. Seria tocar as raias do ridículo 
recomendar na Carta Magna o que os outros países devem fazer. Partindo deste pressuposto, 
chegamos à conclusão que tal inciso torna a Constituição grotesca e sujeita a escárnio.  
Parecer:   
   A emenda é pertinente e vem acompanhada de justificativa que arrazoa, com propriedade e bom 
humor, sobre a conveniência de suprimir-se o inciso IX do art.10. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08031 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta expressão ao inciso III, do artigo 10  
O inciso III passa a ter a seguinte redação:  
Art. 10 - ............................... 
"III - A união de todos os Estado soberanos  
contra a competição armamentista e o terrorismo e  
pela luta permanente pela paz universal, pela  
solidariedade entre os povos e pela abolição de  
quaisquer formas de agressão, ameaça ou  
discriminação contra o ser humano, seja pela  
guerra, preconceito racial ou religioso ou  
violação do direito à liberdade, à justiça e à  
autodeterminação." 
Justificativa: 
Pela característica multirracial de sua sociedade, o Brasil é hoje um dos poucos países que reúne 
todas as condições para exigir e lutar pela paz universal e pela solidariedade entre os homens e os 
povos.  
Parecer:   
   Dentro da ideia de enxugar o texto, optamos pela supressão do art. 10. Opinamos pela rejeição da 
emenda. 
   
   EMENDA:08077 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente inciso ao artigo 9o.  
O artigo 9o. passa a ter o inciso VIII com a seguinte redação:  
Art. 9o. - ............................... 
VIII - proibição da pesquisa e uso da energia  
nuclear para fins bélicos. 
Justificativa: 
Somos de opinião que o Brasil deve reger suas relações com os demais países também com uma 
política definida sobre a questão da energia nuclear. De nossa parte, entendemos que devemos lutar 
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pela proibição da pesquisa e uso da energia nuclear para fins bélicos em todos os níveis, ou seja 
tanto interna quanto extremamente.  
Parecer:   
   Optamos por redação compacta para o art. 9o., com aprovação de emenda, nesse sentido, que 
eliminou todos os incisos. Sendo assim, temos que opinar pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:08444 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o disposto no item I do artigo  
10 (dez), do Projeto de Constituição oferecido  
pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O dispositivo, cuja supressão se propõe, preconiza a formação de um Tribunal Internacional de 
direitos humanos com poder de decisão vinculatório – o poder de polícia internacional - que fere o 
princípio internacionalmente aceito e consagrado do respeito à soberania dos Estados-Nação.  
Parecer:   
   Já tendo aceitado emenda que suprime todo o art. 10, estamos, evidentemente, também pela 
supressão da parte proposta. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08446 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o disposto no item V do art. 10  
(dez) do Projeto de Constituição apresentado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A dissolução de todos os blocos político-militares, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia, dentre 
outros, é ilusória, não corresponde à realidade histórica das relações entre os Estados Nação, 
sobretudo na modernidade.  
Parecer:   
   Não só apoiamos a supressão proposta, como a supressão de todo o art. 10. Logicamente: pela 
aprovação. 
   
   EMENDA:08605 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 11 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Parágrafo único. O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e  
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está sujeito à denúncia por deliberação do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados” mas denunciados.  
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetidos 
ao rito de Emenda Constitucional. 
Parecer:   
   Na esteira de igual emenda com igual justificação: igual parecer: não há justificação para o fato de a 
denúncia ter de ser feita por deliberação do Congresso Nacional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08806 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substituir-se-á o vocábulo do art. 8o. que  
diz "de sua gente" para "de seu povo", como se segue:  
Art. 8o. - O Brasil não permitirá que  
conflitos internacionais em que não é parte  
atinjam seu território e nele se transformem em  
fatores de desagregação de seu povo. 
Justificativa: 
A procura da clareza e da padronização é importante, evitar e utilização de vocábulos novos, de 
significado dúbio é o objetivo. Assim acreditamos que o vocábulo “povo” é mais preciso e adequado 
até porque conceitualmente mais claro e aceito que “gente”. 
Parecer:   
   Tendo em vista a posição que adotamos de aceitar emenda supressiva do artigo 8o., somos pela 
rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:08828 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   O art. 7o. do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 7o. - O Brasil participa, em pé de  
igualdade com os demais Estados soberanos e  
legitimamente reconhecidos, da sociedade internacional. 
Justificativa: 
É desnecessário prever os meios ou formas pelas quais o Brasil participará da sociedade 
internacional, sob pena de incorrer-se a omissão ou simplesmente de nascer morto tal instituto, dado 
à dinâmica desta sociedade. Daí sugerimos a exclusão das previsões: tratados e compromissos.  
Por outro lado, o Brasil como País soberano que é, deve estar em pé de igualdade com os demais. 
Estados e em hipótese alguma se nivelar às demais entidades de personalidades jurídica 
internacional, etc. Haverá sempre de permanecer nossa soberania. 
Parecer:   
   A opção adotada tendo sido a de suprimir o artigo 7o., ficamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09201 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Aditiva)  
Inclua-se no Título I, denominado "Dos  
Princípios Fundamentais", o seguinte artigo:  
"Art. - O Brasil não participará de forças  
internacionais de caráter intervencionista." 
Justificativa: 
A Constituição deve deixar claro que o Brasil não participará de forças intervencionistas de caráter 
internacional Trata-se de princípio que merece figurar no texto da Lei Maior. 
Esta é a forma adequada de materializar a vocação pacifista do nosso povo à qual deve permanecer 
fiel nossa política externa. O dispositivo proposto visa a impedir que situações políticas excepcionais 
ensejam aventuras que tanto discrepam do nosso passado histórico. Que a intervenção na República 
Dominicana jamais se repita.  
Parecer:   
   O princípio já fica consagrado no art. 9o., na redação por que optamos, que reza que a política 
internacional do Brasil reger-se-á pelos princípios da autodeterminação, não ingerência e solução 
pacífica dos conflitos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09330 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título X, Disposições  
Transitórias, do Projeto, onde couber:  
Art. - Fica ratificada a Declaração  
Universal dos Direitos da Criança, cujos  
princípios são incorporados a esta Constituição" 
Justificativa: 
A Resolução Nº 1.386, da Assembleia Geral da ONU, de 20 de novembro de 1959, dispõe sobre os 
direitos da Criança. Essa Resolução aprovada com o voto do Brasil, até agora não foi ratificada pelo 
Congresso Nacional. A emenda tem por objetivo corrigir esse lapso. 
Parecer:   
   A emenda visa ratificar a declaração Universal dos Direitos da criança. Segundo o texto do Art. 11, 
a ordem interna absorverá os tratados e compromissos de natureza internacional. O Brasil, como um 
dos signatários da declaração da criança, já a incorpora à sua ordem interna.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09336 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Inclua-se no Título I, denominado "Dos  
Princípios Fundamentais", após o art. 8o., um  
dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. - O Brasil não participará de guerra,  
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senão em defesa de seu território ou de sua  
soberania, nem de missão militar de intervenção em  
outro país." 
Justificativa: 
Objetivamos evitar a evasão de divisas que ocorre atualmente em nossa economia, a título de 
remessas de lucros. Esta é uma prática danosa aos interesses nacionais, qualquer que seja o 
enfoque da análise. Para a economia interna, porque recursos deixam de ser aplicados, empregos, 
de serem gerados e tributos de serem recolhidos; para o balanço de pagamentos, porque torna-se 
necessário o recurso aos denominados movimentos compensatórios de capitais, até mesmo com o 
aumento do endividamento externo.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09657 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O artigo 9o. passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 9o. Esta Constituição rege as relações  
internacionais do Brasil, à luz dos princípios  
constantes de Declarações Internacionais de  
Direitos de que seja signatário, com ênfase nos seguintes:" 
Justificativa: 
Em outra proposição sugerimos que a expressão “a inviolabilidade desta Constituição” fosse incluída, 
apropriadamente, entre os fundamentos da república, relacionados no artigo 2º. 
Assim, torna-se imperativo o acolhimento da Emenda, que visa a dar redação mais correta ao 
dispositivo emendado, quanto mais não seja por não tratar de princípios básicos da Nação, mas das 
relações internacionais do País, a luz de “Declarações Internacionais de que seja signatário”.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09659 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O artigo 11 do projeto passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 11 Os tratados e compromissos  
internacionais dependem da aprovação do Congresso  
Nacional, excetuados os que visem simplesmente a  
executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar  
tratados pré-existentes e os de natureza meramente  
administrativa que serão submetidos ao  
conhecimento do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Desnecessária a fixação de prazo, da qual deve cuidar a legislação ordinária.  
Por isso mesmo, o artigo que não estipula prazo a aprovação dos tratados e compromissos 
internacionais, não devem fazê-lo em relação aos documentos que devem ser submetidos ao 
conhecimento do Congresso Nacional.  
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Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva ao artigo em pauta, somos, por coerência, pela rejeição 
desta. 
   
   EMENDA:09721 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se, da parte final do artigo 7o. a  
expressão "desde que não afetem a soberania de seu povo". 
Justificativa: 
É evidente a desnecessidade da expressão “desde que não afetem a soberania de seu povo”, uma 
vez que essa condição está implícita no artigo 2º. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09722 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 8o. do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
“Conflitos internacionais” que no território brasileiro possam se transformar “em fatores de 
desagregação de sua gente” encontram remédios eficientes no Título VI, que trata da Defesa do 
Estado e das instituições Democráticas.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09912 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 10, Inciso IV  
O Inciso IV do Artigo 10 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 1o. ....................................  
IV - condenação e proibição de  
armas e armamentos nucleares; armas e armamentos  
nucleares espaciais; guerras bacteriológicas e uso  
de biotecnologias como arma de guerra. 
Justificativa: 
O país não deve entrar na corrida armamentista. Sua cultura não recomenda. Seu estágio sócio 
econômico proíbe. A corrida armamentista sem freio leva a novas conquistas tecnológicas que já 
estão sendo usados como arma de guerra e a Carta Magna tem que prever.  
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Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10131 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9, caput, do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se, ao Art. 9o, caput, a seguinte redação:  
"Art. 9o. - As relações internacionais do  
Brasil serão regidas à luz dos princípios  
constantes das Declarações Internacionais de  
Direitos, de que seja signatário, com ênfase aos seguintes:". 
Justificativa: 
A emenda proposta não modifica o mérito, alternando apenas a forma redacional, dando ao texto 
melhor técnica e maior clareza, fatores indispensáveis ao entendimento.  
Além disso, não é a inviolabilidade da Constituição que vai reger as relações internacionais, mas a 
própria Carta em si é que assegura poderes e obrigações aos detentores do Estado a direcionarem o 
relacionamento diplomático segundo os princípios que traduzem a vontade da Nação expressa no 
trabalho dos constituintes.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10263 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um parágrafo ao artigo 7o., do  
Projeto de Constituição, com o seguinte teor:  
"Parágrafo - A integração econômica,  
cultural, política e social das Nações da América  
Latina, visando a formação de uma comunidade  
latino-americana, constitui objetivo prioritário  
da política internacional brasileira." 
Justificativa: 
O Instituto Latino Americano, presidido pelo ex-Governador Franco Montoro tem desenvolvido 
extraordinário trabalho de integração dos países da América Latina.  
Esta emenda é fruto de seus estudos e sugestões.  
Por sua vastidão territorial, por sua pujança econômica e por sua importância política, o Brasil ocupa 
posição de destaque na América Latina. 
Por essas razões, para evitar disputas estéreis e eventuais desconfianças injustificadas, o Povo 
Brasileiro, no momento e no instrumento de celebração de seu pacto fundamental, deve afirmar a 
declarar solenemente seu proposito e seu compromisso de aturar, no âmbito internacional, sempre ao 
lado dos países irmãos da América Latina, visando ao desenvolvimento integral e conjunto, numa 
verdadeira comunidade. 
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Na verdade, já existe um consenso no tocante à identidade de problemas e de suas soluções entre 
os Estados soberanos da América Latina e a consciência de que a emancipação total e definitiva de 
cada um depende do fortalecimento do continente latino-americano como um todo.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10523 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 11  
Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 11, do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 11 - .............................. 
Parágrafo Único - excluem-se da exigência  
deste artigo os compromissos internacionais entre  
empresas ou grupos de empresas privadas." 
Justificativa: 
Como a expressão tratados e compromissos utilizada no “caput” é muito ampla, muito aberta, 
entendemos por bem propor a inserção do presente parágrafo por vislumbrar que em época de 
moratória, com a que vivemos, compromissos internacionais entre empresas ou grupos de empresas 
provadas, que se consideram cumpridos quando do deposito das respectivas importâncias no Banco 
Central (incluindo, portanto, o país na relação jurídica), não poderiam ser questionados quanto a 
necessidade de prévia análise. Visa-se, portanto, preservar a agilização dos negócios a nível 
internacional. 
Parecer:   
   Embora se diga aditiva, a emenda parece substitutiva de parágrafo único. Na dúvida, pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10529 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 10, inciso VIII.  
Suprima-se o inciso VIII do art. 10, do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Muito embora a legislação ordinária federal, o vigente Código de Propriedade Industrial já contenha 
em seu bojo disposição com objetivo análogo, o simples fato de inserir-se norma com tal alcance num 
documento solene com a Constituição cerceia, de maneira definitiva, qualquer plano ou pretensão à 
remuneração de processos, produtos e outros relacionamentos, por exemplo, e de maneira mais 
marcante, a alimentação.  
Por estes motivos e, como de início acentuado, por se tratar de matéria que poderá ser objeto de lei 
ordinária entendemos deva merecer acolhida a presente emenda.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10642 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 10, incisos IV e V  
Suprima-se do Projeto de Constituição os  
incisos IV e V do Artigo 10. 
Justificativa: 
Preconizar princípios que possam criar embaraços ou mesmo inviabilizar a diplomacia brasileira, não 
parece ser, no mínimo, de boa aparência. Os acordos internacionais já firmados, segundo os ditames 
da conveniência da conjuntura internacional sempre caracterizaram a eficiente diplomacia brasileira. 
Tais dispositivos ainda apresentam o mais grave inconveniente, qual seja: o de criar embaraços ao 
esforço brasileiro de exportação de material de defesa que tantos benefícios têm trazido para a nossa 
economia, desenvolvimento tecnológico e suficiência soberana, eliminando a desconfortável 
dependência estrangeira em material estratégico.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10643 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 8o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição ao  
Artigo 8o. 
Justificativa: 
O dispositivo é inócuo e impraticável. Basta imaginar um conflito de grandes proposições entre as 
superpotências, que certamente afetaria não só o Brasil, como toda a humanidade, para avaliar a 
inexequibilidade da norma proposta.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10722 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Aditiva)  
Título I  
Acrescente-se ao inciso III do art. 10 a seguinte expressão:  
"em qualquer de suas formas". 
Justificativa: 
A condenação ao terrorismo precisa ficar bem definida.  
A mesma quer compatibilizar a letra do Projeto com a clareza. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
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   EMENDA:10743 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 10  
Inclua-se, no Art. 10, o seguinte inciso:  
"Art. 10  
I .............................................. 
X - a renúncia à fabricação de artefatos  
nucleares. A atividade nuclear em todo o  
território nacional somente será admitida para  
fins pacíficos". 
Justificativa: 
Somos pelo “desarmamento geral, simultâneo e controlado” (Art. 10, Inciso IV) e pela “dissolução de 
todos os blocos políticos militares” (art. 10, Inciso V).  
Há que se ter coerência e ir até as últimas consequências na lita pela sobrevivência da humanidade, 
contra um holocausto nuclear. É necessário que o Brasil declare enfaticamente que não fabricará 
artefatos nucleares.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10982 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Título I  
Suprima-se, no caput do art. 11 a expressão  
seguinte: "os que visem simplesmente a executar,  
aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados  
pré-existentes e". 
Justificativa: 
Os tratados incluídos na exceção constante do texto (e que a presente emenda dela pretende retirar) 
são da mesma natureza que os referidos no início na disposição. Podem ser, eventual e 
concretamente, até de maior importância. Por isso, devem sujeitar-se a disciplina idêntica.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11026 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se às matérias conexas reguladas no Título  
I - Princípios Fundamentais - a seguinte redação:  
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CAPÍTULO I  
SOBERANIA  
Art. 1o. - A Nação Brasileira, livre e  
soberana, é uma República Federativa, democrática,  
social e pluralista, sob regime representativo.  
Art. 2o. - A soberania nacional pertence ao  
povo, que a exerce por intermédio dos seus  
legítimos representantes, segundo o disposto nesta Constituição.  
PARÁGRAFO ÚNICO - A legitimidade da  
representação política é assegurada:  
a) pela irrestrita liberdade de organização  
de Partido que não programe ou propaguem a  
extinção ou subversão da ordem democrática;  
b) pelas eleições livres dos candidatos  
partidários, mediante sufrágio universal e voto  
direto e secreto.  
Art. 3o. - A dominação política autoritária,  
a tortura, o terrorismo, a destruição ou poluição  
do meio ambiente, a discriminação sob qualquer  
forma (art. 11) e a competição armamentista são  
repudiadas pela soberania nacional.  
CAPÍTULO II  
FEDERAÇÃO  
Art. 4o. - A Federação é integrada pelo  
Distrito Federal e Territórios da União, pelos  
Estados Federados e pelas Regiões que os incluem.  
PARÁGRAFO ÚNICO - A criação, extinção,  
subdivisão ou desmembramento de Unidade Federada  
depende da concordância das unidades interessadas.  
Art. 5o. - A cidade de Brasília, no Distrito  
Federal, é a capital da União e a sede dos poderes federais.  
CAPÍTULO III  
NACIONALIDADE  
Art. 6o. - São brasileiros:  
a) os nascidos no Brasil, filhos de pais brasileiros;  
b) os nascidos no Brasil, filhos de  
ascendente estrangeiro, domiciliado no Brasil, que  
não esteja a serviço do seu País;  
c) os filhos de ascendente brasileiro  
nascidos no estrangeiro e registrados por  
representação do governo brasileiro no exterior;  
d) os naturalizados, assegurando-se aos  
originários dos países de língua portuguesa o  
direito à naturalização depois de um ano de  
residência no Brasil, nos termos da lei, salvo se  
não houver reciprocidade.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Atingida a maioridade, o  
filho de brasileiro, registrado como estrangeiro,  
poderá optar pela nacionalidade brasileira dentro  
do prazo fixado em lei.  
Art. 7o. - Perde a nacionalidade o brasileiro que:  
a) voluntariamente naturalizar-se em País que  
não admite outra nacionalidade;  
b) exercer, dentro ou fora do País, atividade  
judicialmente declarada incompatível com o  
interesse nacional.  
PARÁGRAFO ÚNICO - A aquisição clandestina de  
nacionalidade estrangeira constitui crime  
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inafiançável.  
Art. 8o.- A língua do Brasil é a portuguesa,  
sendo símbolos nacionais, a Bandeira, o Hino, o  
Escudo e as Armas da República, reconhecidos na  
data desta Constituição.  
Art. 9o. - Lei complementar regulará as  
disposições constitucionais relativas à  
nacionalidade.  
CAPÍTULO IV  
CIDADANIA  
Art. 10 - Aos vinte e um anos de idade o  
brasileiro atinge a plena capacidade de exercer os  
seus direitos e deveres, exceto nos casos  
previstos nesta Constituição ou quando impedido  
por deficiência física ou mental ou por decisão  
judiciária.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Cessada a causa da  
excepcionalidade, ficará restabelecido o exercício  
da cidadania.  
Art. 11 - Todos são iguais em direitos e  
obrigações sem discriminação de raça, cor, língua,  
procedência, religião, sexo ou outra qualquer  
condição ou circunstância, salvo, quanto à mulher,  
os resultantes da procriação, conforme a lei  
determinar.  
Art. 12 - Ao Estado incumbe proteger o  
exercício da cidadania, assegurando ao cidadão  
liberdade de pensamento e de ação, manifestada por  
meio lícito, individual ou coletivamente.  
CAPÍTULO V  
RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
Art. 13 - A soberania nacional será exercida  
em consonância com os princípios e normas do  
direito internacional que protejam a paz, o  
território e segurança das nações, as liberdades  
democráticas, a ordem econômica socialmente justa  
e o desenvolvimento cultural e científico.  
§ 1o. - As negociações diretas, a arbitragem  
e outros meios pacíficos serão preferidos para  
solução de conflitos com outros Países, admitida a  
cooperação dos organismos internacionais a que o  
Brasil pertencer.  
§ 2o. - O Brasil não permitirá o uso de  
espaços nacionais para trânsito de forças  
estrangeiras ou outro qualquer fim, em virtude de  
conflitos de que não participe.  
§ 3o. - O disposto no art. 3o. aplica-se a  
este Capítulo.  
Art. 14 - Os tratados, convenções, acordos e  
outros atos internacionais, aprovados pelo  
Congresso Nacional, terão força de lei e  
prevalência de aplicação no País, ficando  
suspensas, durante a sua vigência, as disposições  
contrárias da legislação nacional. 
Justificativa: 
A emenda condensa o disposto no Título I do Projeto de Constituição, embora aumente de onze (11) 
para quatorze (14) o número dos artigos. É que as disposições substituídas são bastante subdivididas 
em itens e parágrafos, tornando o texto mais extenso sem melhor substancia.  
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O objetivo maior foi o de somente consubstanciar no Título as características fundamentais da 
Soberania Representativa, dos Sistema Federativo, da Nacionalidade, da Cidadania e das Relações 
Internacionais. 
As matérias aproveitadas são correlatas, com princípios básicos, e algumas delas não condensadas 
poderão ser sucintamente acolhidas em outros Títulos.  
Parecer:   
   A Emenda visa dar às matérias conexas reguladas no Título I do Projeto de Constituição uma 
redação-diferente, em 14 artigos, que versam a soberania, a Federação, a nacionalidade, a cidadania 
e as relações internacionais. Embora se trate de trabalho de síntese e condensação, elaborado com 
boa técnica legislativa, não o julgamos totalmente isento de reparos. 
   
   EMENDA:11137 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 7o.  
Incluam-se no artigo 7o., como parágrafos  
1o., 2o. e 3o. os seguintes dispositivos:  
Art. 7o. - O Brasil participa da sociedade  
internacional por meio de tratados e compromissos  
com os Estados Soberanos, com os organismos  
internacionais e outras entidades dotadas de  
personalidade internacional, desde que não afetem  
a soberania de seu povo.  
§ 1o. - É vedada a realização de pactos e  
tratados militares.  
§ 2o. - É vedada a fabricação, armazenamento  
e estacionamento de armas nucleares, bem como  
instalação de bases militares estrangeiras em  
território nacional;  
§ 3o. - A pesquisa nuclear somente será  
permitida para fins pacíficos. 
Justificativa: 
A tradição constitucional brasileira já consagrou a vocação pacífica de nosso povo, preconizando a 
solução arbitral dos conflitos internacionais e vedando a guerra de conquista.  
Como corolário da índole pacífica do povo brasileiro, a futura Constituição deve abrigar em seu texto 
a clara proibição de os Brasil participar de pactos militares que podem atrelar o País aos objetivos 
belicistas ou expansionistas de outras nações.  
Sabe-se hoje que as despesas militares feitas por todos os países do mundo alcançam U$$ 2 
trilhões, cifra equivalente a 20 vezes a dívida externa do Brasil e ao triplo do endividamento dos 
países do Terceiro Mundo. A luta pela paz, portanto, deve ser uma das tarefas prioritárias da política 
externa brasileira.  
A desnuclearização da América Latina, já consagrada no Tratado de Tlatelolco, de que o Brasil é 
signatário, deve também constar do texto constitucional, assim como a proibição da instalação de 
bases militares estrangeiras em território nacional, por ferirem a soberania do País.  
A proibição de pesquisas nucleares com fins militares é, também, consequência dos dispositivos 
acima e deve ficar expressa na Constituição para evitar qualquer veleidade militarista de futuros 
governos. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11153 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
O art. 7o. deve ser eliminado do texto do Projeto. 
Justificativa: 
É da prática milenar internacional que os Países se dão às relações externas e, então, participam da 
vida mundial – no Projeto da sociedade internacional -, também é secularmente claro que o fazem 
sobretudo por meio de atos internacionais – geneticamente, tratados, no Projeto tratados e 
compromissos com os Estados soberanos -, por fim, também é regra estratificada, hoje, que a vida 
mundial se assenta em relações dominantes entre Estados soberanos.  
Tudo isto, e outros dispositivos que, no Projeto, tratam das competências externas da União e das 
atribuições dos órgãos do Estado nas relações externas, leva a desnecessário o preceito suprimido. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11170 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
O art. 8o. deve ser eliminado do texto do Projeto. 
Justificativa: 
Trata-se de estar tentando o dispositivo normatizar sobre o imponderável, arriscando-se, pelos menos 
com o conteúdo proposto, a ser disposição natimorta. 
É a norma tipicamente ineficaz, em tese. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11353 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao Título I do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Título I - Dos Princípios fundamentais  
[...]  
Dos Direitos e das Relações Internacionais  
Art. 15. - O Brasil orientará sua política  
externa pelos princípios da independência  
nacional, do respeito aos direitos do homem, do  
direito dos povos à autodeterminação e à  
independência, da igualdade entre os Estados, da  
solução pacífica dos conflitos internacionais, da  
não ingerência nos assuntos internos dos outros  
Estados e da cooperação com todos os outros povos  
para a emancipação e o progresso da humanidade.  
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Art. 16. - Os tratados, convocações e atos  
internacionais celebrados pelo Executivo dependem  
de aprovação do Congresso Nacional, excetuados os  
que visem simplesmente a executar ou interpretar  
atos pré-existentes e os de natureza meramente  
administrativa.  
§ 1o. - os acordos do Executivo, concluídos  
sobre matéria da competência exclusiva do Poder  
Executivo ou para executar tratado, convenção ou  
outro ato internacional já aprovado, serão levados  
ao conhecimento do Congresso Nacional até três  
meses após sua conclusão. Se forem considerados  
relevantes para a segurança do País, deles dar-se-  
á conhecimento apenas às Comissões Técnicas  
incumbidas de, na Câmara Federal e no Senado da  
República, estudar matérias sobre relações  
internacionais.  
§ 2o. - Os tratados, convenções e outros atos  
internacionais celebrados pelo Brasil se  
incorporam ao direito interno e têm primazia sobre a lei.  
Art. 17. - O exercício de competências  
derivadas desta Constituição pode ser atribuído a  
organizações internacionais, desde que a aprovação  
do tratado se efetue pelo mesmo processo e pelo  
mesmo "quórum" previstos para a emenda à Constituição.  
Art. 18. - O Brasil não concederá a  
extradição por crime político nem, em caso algum,  
a de brasileiro. 
Justificativa: 
Entre os princípios fundamentais do Estado brasileiro devem ser incluídos aqueles que orientarão a 
sua política externa. Os princípios propostos na redação do primeiro artigo vêm sendo adotados pelo 
Brasil.  
No segundo artigo, por já estar consagrada no Direito pátrio, mantivemos a expressão “tratados, 
convenções e atos internacionais”, empregada pela Constituição em vigor. O disposto no § 1º visa a 
permitir ao Legislativo o exercício do poder de fiscalização que lhe incumbe.  A proposta contida no § 
2º almeja transformar em regra constitucional orientação que vem sendo observada na jurisprudência 
brasileira: a supremacia da norma internacional decorrente de manifestação expressa da vontade do 
Governo brasileiro, por intermédio do Executivo e do Legislativo.  
O terceiro dispositivo visa a permitir que o Brasil, atento às mudanças e ao progresso que se operam 
na ordem internacional, possa, se o quiser, ingressar em organizações supranacionais. Na América, 
já se fala na formação de um mercado comum latino-americano. No momento em que se elabora a 
nova Constituição, não pode esquecer esta realidade. Entendemos, todavia, que essa decisão, pela 
aprovação do tratado, deve ser tomada por “quórum” e processo especiais, isto é, os mesmos 
previstos para a emenda à Constituição.  
Por último, é necessário, também, estabelecer os princípios fundamentais que orientam o 
indeferimento de extradição, instituto que visa à cooperação internacional na repressão da 
criminalidade. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11423 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Suprimam-se os parágrafos 2o., 3o. e 4o. do  
artigo 203 do Projeto de Constituição,  
transformando-se o § 1o. em parágrafo único. 
Justificativa: 
Julgo mais apropriado deslocarem-se os dispositivos em tela, transformando-se em parágrafos do 
artigo 8º, conforme Emenda que estou apresentando, por maior pertinência, e cujas razões 
encontram-se ali expostas. 
Parecer:   
   Não vemos, data vênia, qualquer pertinência entre "in constitucionalidade por omissão" (§§ 2o., 3o. 
e 4o. do art. 203 do Projeto) e os "conflitos internacionais" (art. 8o.). Trata-se, bem se vê, de erro 
datilográfico. 
   
   EMENDA:11547 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   -----Emenda Modificativa  
O "caput" do art. 11 do Projeto de  
Constituição deve ter a seguinte redação:  
Art. 11. Os tratados, acordos, convenções e  
compromissos internacionais, para sua validade,  
dependem de aprovação pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O dispositivo emendado procura reconhecer validade jurídica a determinados tratados e acordos 
internacionais, sem a aprovação pelo Congresso Nacional.  
Ainda que se tratem de tratados e acordos de execução, interpretação ou prorrogação de outros, faz-
se necessária a aprovação legislativa, uma vez que sua ausência poderia levar o Executivo a obrigar-
se internacionalmente sem autorização legislativa.  
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva ao artigo em pauta, somos, por coerência, pela rejeição 
desta. 
   
   EMENDA:11624 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 10  
Suprima-se o artigo 10 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As aspirações que o Brasil pode ter em relação à ordem internacional, enquanto País membro da 
comunidade internacional, podem ser expressas numa “Carta de Intensões”, mas não cabem, nem 
jamais couberam, num texto constitucional.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11677 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 9o.  
O caput do Art. 9o. do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 9o. - Esta Constituição rege as relações  
internacionais do Brasil, à luz dos princípios  
constantes de Declarações Internacionais de  
Direito, de que seja signatário, com ênfase nos  
seguintes:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - ...................................... 
Justificativa: 
Não é a inviolabilidade da Constituição que rege, mas a própria Constituição Inviolabilidade não rege 
coisa nenhuma.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11750 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 11 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Parágrafo único - As normas dos tratados  
internacionais incorporam-se ao direito interno,  
revogam lei anterior e são revogadas por lei posterior". 
Justificativa: 
Tratados, acordos, convenções e compromissos irracionais são expressões sinônimas e a redação 
da lei tanto a sinonímia como a polissemia, segundo os tratadistas.  
Ademais, se qualquer matéria é revogável por lei, sê-lo-á, “a fortiori”, por norma constitucional.  
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva ao artigo em pauta, somos, por coerência, pela rejeição 
desta. 
   
   EMENDA:11777 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 8o.  
No Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, o Art. 8o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 8o. - O Brasil não permitirá, em nenhuma  
hipóteses, que conflitos internacionais, em que  
não seja parte, atinjam ou se instalem em seu território. 
Justificativa: 
Na emenda apresentada desaparece, portanto, a parte final do dispositivo, por absolutamente ociosa. 
Se se proíbem conflitos internacionais, não é preciso justificar isso com a preservação, ou não, de 
seus fatores de desagregação.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11913 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Título I, art. 11  
Emenda aditiva  
Acrescente-se ao artigo supra o seguinte parágrafo:  
§ 2o. A União responderá pelos atos  
praticados por agentes diplomáticos estrangeiros,  
quando deles resultar prejuízos de qualquer  
natureza para terceiros. 
Justificativa: 
Tem crescido ultimamente o número de eventos danosos em que se envolvem, com brasileiros, 
agentes diplomáticos estrangeiros. Dentre esses eventos é de se lembrar a negativa de 
ressarcimento de prejuízos causados por acidentes do transito, quando os culpados se negam a 
tanto. Outra fonte de desespero entre nós é a dos contratos não cumpridos por agentes diplomáticos 
estrangeiros contratos de aluguel, em casos de inadimplência; contratos de trabalho, quando de 
aluguel, em casos de inadimplência; contratos de trabalho, quando os benefícios e vantagens (FGTS 
e 13º salário) deixam impunemente de ser pagos. 
Ocorre que por um vício de concepção de fazer valer os seus direitos. Por isso mesmo e por ser 
tremendamente injusto que a impunidade prevaleça sobre os direitos legais das pessoas em geral, é 
preciso demandar quem tem poder de reparar o dano. No caso, quem tem esse poder é quem 
concede a imunidade diplomática: a União.  
A emenda ora sugerida faz sentido, supre uma lacuna no ordenamento do País e ao mesmo tempo 
estabelece um referencial para a legislação ordinária. A União, se quiser, pode valer-se da ação 
regressiva no País de quem praticou o ato delituoso.  
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva ao artigo em pauta, somos, por coerência, pela rejeição 
desta. 
   
   EMENDA:12428 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   O art. 9o. do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
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"Art. 9o - As relações internacionais do  
Brasil serão regidas pelos princípios da  
autodeterminação dos povos, da soberania dos  
povos, da soberania dos Estados, da solução  
pacífica dos conflitos e do respeito humanos  
e garantias individuais." 
Justificativa: 
O texto sugerido sintetiza melhor, sem necessidade de especificações tão amplas e até redundantes.  
Parecer:   
   Tendo em vista conciliação, a que nos propusemos para o art. 9o., da concisão com a manutenção 
dos conceitos que passaram pelo crivo de várias etapas, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:12596 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 8o. do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Desnecessário inserir na Constituição, dispositivo no qual se estabeleça que o Brasil não permitirá 
que conflitos internacionais de que não é parte atinjam seu Território. O Congresso Nacional sempre 
foi vigilante quanto, a isso, sem que tal dispositivo estivesse contido em nossa Carta Magna. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:12889 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII, do Art. 10, do Projeto  
de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"VIII - O direito de acesso em condições  
razoáveis às descobertas científicas e inovações  
tecnológicas relativas à vida, à saúde e à  
alimentação dos seres humanos." 
Justificativa: 
A presente emenda tem por fim evitar que se impeçam as inovações necessárias a industrialização, 
no Brasil, das inovações tecnológicas ali referidas em prejuízo de toda a população. Esta matéria já é 
suficientemente tratada no art. 12, inciso XI, letra d, com a redação de emenda já apresentada, 
adaptando a proteção às invenções tecnológicas e tornando-a flexível de acordo com as 
circunstancias conjunturais da política tecnológica, sem prejuízo do sistema moderado de 
propriedade industrial, eficazmente elaborado e aplicado atualmente no país.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12898 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
1. Dê-se ao inciso VIII, do Art. 10, do  
Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
VIII - O direito de acesso, na forma da lei,  
às descobertas científicas e inovações  
tecnológicas relativas à vida, à saúde e à  
alimentação dos seres humanos. 
Justificativa: 
A presente emenda tem por fim evitar que se impeçam as inovações necessárias à industrialização, 
no Brasil, das inovações tecnológicas ali referidas em prejuízo de toda a população. Esta matéria já é 
suficientemente tratada no art. 12, inciso XI, letra “d”, com a redação de emenda já apresentada 
adaptando a proteção às invenções tecnológicas e tornando-a flexível de acordo com as 
circunstancias conjunturais da política tecnológica, sem prejuízo do sistema moderno de propriedade 
industrial, eficazmente elaborado e aplicado atualmente no país.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13002 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- Suprima-se os artigos 8o, 10 e 11 
Justificativa: 
Representam mera sustentação de teses programáticas. 
Parecer:   
   Visa a supressão dos artigos 8o., 9o., 10 e 11 do Projeto  
de Constituição por considerá-los programáticos. Acolhemos a  
sugestão, que representa o nosso ponto de vista. 
   
   EMENDA:13924 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 10, Inciso VII.  
Suprimam-se do inciso VII do Art. 10 do  
Projeto de Constituição, as seguintes expressões:  
... "sem prejuízo do direito à reserva de  
mercado sempre que o controle tecnológico de  
nações estrangeiras possa implicar dominação  
política e perigo para a autodeterminação nacional." 
Justificativa: 
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O conceito de “reserva de mercado” é inteiramente equivocado. Dificulta, ao invés de facilitar, a 
absorção e criação de tecnologia. A preocupação brasileira deve ser aumentar nossa “capacitação 
tecnológica” e isso exige abertura à intercomunicação tecnológica, para evitar a reinvenção da roda. 
Através de “joint-ventures” é que o mundo tecnologicamente desenvolvido promove o intercambio e 
conhecimentos e experiência, a transfertilização de culturas e o sinergismo de culturas.  
O Brasil deve proteger suas indústrias nascentes, principalmente por tarifas aduaneiras, mas não 
deve rejeitar o produtor estrangeiro, pois na medida em que este traga tecnologia e treine brasileiros 
estará contribuindo para a nossa maior capacitação tecnológica e, portanto, para a autodeterminação 
nacional. O esforço brasileiro de pesquisa é menos de 1% do esforço mundial e práticas 
isolacionistas de reserva de mercado só nos levarão a um crescente empobrecimento e 
desatualização tecnológica.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13979 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no Artigo 10 do Projeto de Constituição:  
"Art. 10. Na ordem internacional o Brasil preconiza:  
............................................  
X - Eliminar as barreiras alfandegárias com  
os países que nos são limítrofes. 
Justificativa: 
O intercâmbio comercial sempre foi um veículo de desenvolvimento ao longo dos tempos. O próprio 
descobrimento do Brasil já ocorreu por motivação comercial. Foi também a abertura dos portos do 
Brasil ao comércio com as nações amigas em 1808, que abreviou a proclamação da independência, 
em 1922.  
O Brasil faz fronteira com quase todos os países sul-americanos e a eliminação da barreira 
alfandegária deve ser um objetivo a ser alcançado visando a integração pan-americana idealizada por 
grandes pioneiros do passado, dentre os quais se destaca idealista do porte de Simon Bolívar.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14248 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprimam-se o art. 10 e seus incisos e o art. 11 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
São suprimidos por redundantes e, paralelamente, por constituírem matéria de legislação 
complementar e/ou ordinária.  
Parecer:   
   Visa à supressão dos artigos 10 e 11 do Projeto de Constituição por considerá-los redundantes e 
matéria de legislação ordinária. Por outros motivos, também optamos pela supressão pretendida. 
   
   EMENDA:14249 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 9o, mantidos seus incisos:  
"Art. 9o. - As relações internacionais do  
Brasil far-se-ão à luz dos princípios constantes  
de Declarações Internacionais de Direitos de que  
seja signatário, com ênfase nos seguintes. 
Justificativa: 
Busca-se maior clareza do texto, para manter os princípios estabelecidos no artigo, de forma objetiva 
e direta.  
Parecer:   
   A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é simplificadora, constando apenas de "caput". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14316 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   DISPOSITIVO DO PROJETO  
Artigo 10, Inciso VII  
Na ordem internacional, o Brasil preconiza:  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico cultural  
da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva  
de mercado sempre que o controle tecnológico de  
nações estrangeiras possa implicar dominação  
política e perigo para a autodeterminação nacional;  
-----EMENDA PROPOSTA  
Na ordem internacional, o Brasil preconiza:  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva  
de mercado por via tarifária, sempre que, por meio  
de avanços tecnológicos, haja iminência, a  
critério da maioria absoluta do Congresso  
nacional, de dominação política e perigo para a  
autodeterminação nacional; 
Justificativa: 
Sou favorável a reserva de mercado, desde que seja implementada pela única via respeitadora do 
direito individual de cada um livremente dispor do que é seu, direito este que implica a livre 
determinação do indivíduo, da pessoa, na escolha dos produtos que consome ou dos serviços de que 
se serve. Qualquer reserva de mercado que implique restrição física à autodeterminação (como, por 
exemplo, a proibição de importar) deve ser firmemente recheada por que restritiva de um dos 
principais fatores básicos do progresso das nações, tal como o livre intercâmbio de bens, de serviços, 
de conhecimentos, A proteção à indústria nacional deve ser implementada pela via tarifária e por 
rigoroso controle do contrabando. Entendo que os tributos arrecadados sobre os produtos assim 
importados tenham o seu equivalente destinado ao desenvolvimento da pesquisa científica e 
tecnológica da própria indústria que a reserva de mercado tarifaria visa a proteger e, assim, todos 
ganharão a indústria nacional, que disporá de fundos mais abundantes para se autodesenvolver, o 
consumidor ou usuário, que não fica tolhido na sua autodeterminação na escolha do produto ou 
serviço de que quer se valer, o governo, que arrecada mais. A CACB defende o ponto de vista de que 
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quem consumir produtos atingidos pela reserva de mercado deve ter essa liberdade, pela qual deve 
pagar os tributos que a lei suficiente a contrabalançar a eventual diferença de qualidade entre os 
produtos nacionais e os importados e os eventuais maiores custos da produção nacional. A 
manutenção da liberdade de escolha do consumidor e princípio perante o qual devem sucumbir 
interesses de grupos, de industrias ou de setores da economia, pois tudo isto só pode existir em 
função e para satisfação do consumidor, do usuário e não apenas do produtor, industrial ou 
comerciante. Por outro lado, a manutenção da liberdade de escolha do consumidor constitui desafio 
necessário, sem o qual não haverá, jamais, estímulo ao desenvolvimento da criatividade, da invenção 
de novos produtos, do aumento de produtividade, do aperfeiçoamento tecnológico e qualitativo de 
produtos ou serviços e, em última análise da melhoria média na qualidade de vida do povo. Por outro 
lado, a decisão por uma reserva de mercado e assunto tão grave pois implica em radicalizar o 
relacionamento internacional e comercial do Brasil com outros países, aliados, amigos ou tradicionais 
parceiros comerciais, que só se justifica após a sua aprovação pela maioria absoluta dos 
Congressistas, porque assim presume-se evitar o prevalecimento dos interesses de restritos grupos 
da população, em detrimento da liberdade geral de consumo. Estas ideias e princípios norteiam a 
proposta de emenda que ora se faz.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14563 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 10, o inciso V. 
Justificativa: 
O caput II, do mesmo artigo, já trata do assunto.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:14948 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Assunto: Reserva de Mercado.  
Suprima-se o parágrafo único do art. 396 e,  
no inciso VII, do Art. 10 a expressão "... sem  
prejuízo do direito à reserva de mercado sempre  
que o controle tecnológico de nações estrangeiras  
possa implicar dominação política e perito para a  
autodeterminação nacional". 
Justificativa: 
A instituição de uma reserva de mercado não favorece, como à primeira vista aparenta, os interesses 
brasileiros: inibe o intercâmbio de informações cientificas e as conquistas tecnológicas, como também 
provoca a contrapartida nos Estados estrangeiros que, adotando os antigos princípios da 
reciprocidade, impedirão que investimentos brasileiros se projetem em outros países, inviabilizando, 
assim, a conquista de novos mercados. Se fecharmos as portas para o capital e a tecnologia de 
outros países, perderemos a corrida do desenvolvimento econômico em favor de um falso 
nacionalismo que nos colocará na retaguarda da competição internacional.  
Parecer:   
   A sugestão de supressão do parágrafo único, se acolhida, tornaria inócuo o caput do artigo e 
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comprometeria o espírito do capítulo de C. e T.  
Quanto à supressão de parte do inciso VII, do art. 10, deixa de ser atendida por inexistir.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15119 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 11, Título I  
O artigo 11 do projeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 11 - Os tratados e compromissos  
internacionais dependem da aprovação do Congresso  
Nacional, excetuados os que visem simplesmente a  
executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar  
tratados pré-existentes e os de natureza meramente  
administrativa que serão levados, dentro de cento  
e oitenta dias, ao conhecimento do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
No momento em que a Constituição for promulgada, que esperamos seja no máximo até p final de 
dezembro, imediatamente o Congresso entra em recesso, não sendo possível, portanto tomar 
conhecimento em trinta dias, o que preconiza o Art. 11, § 1º. 
Teremos que levar em consideração também, o grande acúmulo de obrigações que terá o Executivo 
que executar para que a Constituição seja cumprida na sua íntegra. 
Parecer:   
   Tendo optado por emenda supressiva ao artigo em pauta, somos, por coerência, pela rejeição 
desta. 
   
   EMENDA:15400 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivos Emendados  
Título I - Dos Princípios Fundamentais  
Art. 10, inciso VIII  
Suprimir o inciso 
Justificativa: 
A matéria implica em avaliar o equilíbrio entre a produção tecnológica nacional, os compromissos 
internacionais anteriormente assumidos pelo Brasil e o acesso das exportações brasileiras ao 
mercado externo, o que poderá ser adequadamente realizado pelo Congresso Nacional em sua 
competência ordinária. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:15503 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8o. esta redação:  
Art. 8o. Os conflitos internacionais deverão  
ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem  
e outros meios pacíficos, com a cooperação dos  
organismos internacionais de que o Brasil participe.  
Parágrafo Único. É vedada a guerra de conquista. 
Justificativa: 
A redação proposta é bem mais adequada à índole pacifista do povo brasileiro. E, sobretudo, mantém 
a proibição de ser encetada uma guerra de conquista.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15642 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 10 os seguintes parágrafos:  
Título I, art. 10, Do Estado e Suas Relações  
com os Demais Estados, inclua-se o seguinte:  
§ 1o. - Nas relações internacionais, o Brasil  
rege-se pelos princípios de defesa da paz, repúdio  
à guerra, condenação de toda forma de  
discriminação racial e colonialismo, e preservação  
e promoção dos direitos humanos.  
§ 2o. - Na defesa desses postulados, a nação  
brasileira abster-se-á de manter relações  
diplomáticas com países que não adotem ou que  
flagrantemente os violem. 
Justificativa: 
No mundo atual, ganham cada vez mais força os princípios de igualdade e da liberdade, 
consubstanciados e revestidos em diversas formas de expressão: da palavra, de reunião, de crença, 
de convicções políticas e filosóficas.  
As diversas minorias e até mesmo a certas maiorias, não só esses direitos vêm sendo postergados 
como sofrem as consequências de certos preconceitos, como os de cor, de raça, de religião, até 
mesmo de língua e de convicção filosófico-religiosas.  
O Brasil, como vanguardeiro da luta contra esses preconceitos, não pode negar seu apoio às nações 
que lutam pela extirpação dessas nodoas sociais, inadmissíveis nos dias atuais.  
Por isso mesmo, não só devemos erigir em preceito constitucional a síntese desse ideário, como 
necessitamos imprimir nosso repúdio a esses usos e práticas que repugnam a convivência 
internacional.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15813 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 8o.  
Suprima-se o art. 8o. 
Justificativa: 
De certa forma, o espirito do que está contido nesse dispositivo, acha-se espelhado no art. 7º, “in 
fine”, quando problema a inviolabilidade da soberania do povo brasileiro. 
Admite-se que a redação do artigo é das mais infelizes, representando mera filosofia, impossível de 
compor norma positiva cogente, até mesmo porque os percalços resultantes de conflitos 
internacionais podem atingir o território nacional, não bastando a mera vontade de evita-los.  
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16078 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   No art. 10 do Projeto de Constituição  
elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - dê-se ao item VII a seguinte redação:  
"Art. 10 - ............................. 
VI - O intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade."  
II - suprima-se o item IX. 
Justificativa: 
Não se justifica que, a pretexto de a tecnologia estrangeira poder ameaçar a autodeterminação 
nacional, imponha-se a reserva de mercado que acaba irremediavelmente provocando prejuízos à 
Nação que se vê impossibilitada de incorporar à sua tecnologia, a experiência e os conhecimentos de 
povos mais desenvolvidos.  
Por outro lado, a matéria contida no item IX não deve ser objeto de previsão constitucional, mas sim 
tratada a nível dos acordos internacionais, em harmonia com os princípios e os graus de interesses a 
serem protegidos, de forma a resguardar a plena proteção dos direitos de pessoa humana.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16549 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Redija-se o item VII do art. 10 da seguinte forma:  
"Art. 10 - ................................  
VII - O intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade". 
Justificativa: 
Não se justifica que, a pretexto de a tecnologia estrangeira poder ameaçar a autodeterminação 
nacional, imponha-se a reserva de mercado que acaba irremediavelmente provocando prejuízos à 
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Nação que se vê impossibilitada de incorporar à sua tecnologia, a experiência e os conhecimentos de 
povos mais desenvolvidos.  
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16564 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprima-se o item IX do art. 10 do projeto. 
Justificativa: 
A matéria não deve ser objeto de previsão constitucional, mas sim tratada a nível dos acordos 
internacionais, em harmonia com os princípios e os graus de interesses a serem protegidos de forma 
a resguardar a plena proteção dos direitos da pessoa humana. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:17055 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dos Princípios Fundamentais  
Art. 2o. - Acrescentar à redação o seguinte:  
A República Federativa do Brasil é  
constituída sob regime representativo, pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Territórios.  
Inciso IV - Suprimir a expressão.  
Ressalvado o estado de sítio e o estado de defesa;  
Art. 5o. inciso II - Suprimir a expressão.  
Das políticas de procedimentos e dos projetos  
e ações para o desenvolvimento econômico e social,  
cuja reciprocidade não pode ser abstraída;  
TEXTOS SUGERIDOS  
Inciso III  
Empreender a erradicação da pobreza de modo  
que todos tenham iguais oportunidades de viver  
saudável e dignamente;  
Inciso IV - Favorecer o sentido social da  
liberdade.  
Inciso V - Promover a justiça social.  
Art. 6o. - Inciso I –  
TEXTO SUGERIDO  
Garantir a independência nacional.  
Inciso III - Suprimir na íntegra.  
Art. 9o. - Modifique-se dando ao mesmo a  
seguinte redação:  
Nas relações internacionais o Brasil  
observará os princípios constantes das declarações  
internacionais de direito, respeitada a  
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inviolabilidade dos seguintes princípios  
estabelecidos por esta constituição.  
Art.10 - Modifique-se dando ao mesmo a seguinte redação:  
Defende o Brasil - o seguinte:  
I - Codificação progressiva do direito  
internacional e formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória.  
II - Instauração de uma ordem econômica justa  
e equitativa com a abolição de todas as formas de  
dominação de um estado por outro:  
Inciso VI - Suprimir o seguinte:  
Com vistas a criação de uma ordem internacional. 
Justificativa: 
As alterações propostas objetivam a adequação dos textos a uma melhor técnica.  
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou utópicos, infra-constitucionais.  
Parecer:   
   Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art. 2o.,de autoria do nobre Constituinte 
Agassiz Almeida, somos , por coerência, pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:17421 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
ARTIGO 9o.  
Suprima-se o artigo 9o. e seus incisos. 
Justificativa: 
O presente artigo e seus incisos, com redação diferente, passam a integrar inciso do artigo 7º e suas 
alíneas.  
Parecer:   
   Tendo em vista conciliação, a que nos propusemos para o art. 9o., da concisão com a manutenção 
dos conceitos que passaram pelo crivo de várias etapas, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:17422 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   O art. 7o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. Na ordem Internacional o Brasil  
reger-se-á dentro dos seguintes princípios:  
I - O Brasil participará da sociedade  
internacional por meios de tratados e compromissos  
que não afetem a soberania nacional.  
II - O Brasil não permitirá que conflitos  
internacionais em que não seja parte atinjam o seu  
território.  
III - As relações internacionais do Brasil,  
constantes de declarações internacionais de  
Direito de que seja signatário, reger-se-á à luz  
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dos princípios:  
a) - o da independência nacional;  
b) - o da intocabilidade dos direitos humanos;  
c) - o do direito dos povos à soberania e à  
autodeterminação;  
d) - o da não ingerência nos assuntos  
internos de outros Estados;  
e) - o da igualdade entre os Estados;  
f) - o da solução pacífica dos conflitos  
internacionais;  
g) - o da codificação progressiva do Direito  
Internacional e a formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos com poder de  
decisão vinculatória;  
h) - o da união de todos os Estados soberanos  
contra a competição armamentista e o terrorismo;  
i) - o do estabelecimento de um sistema  
universal de segurança, com vistas à criação de  
uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e  
a justiça nas relações entre os povos;  
j) - o do intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva  
de mercado sempre que o controle tecnológico de  
nações estrangeiras possa implicar dominação  
política e perigo para a autodeterminação nacional;  
k) - o do direito universal de uso,  
reprodução e imitação sem remuneração, das  
descobertas científicas e tecnológicas relativas à  
vida, à saúde e à alimentação dos seres humanos;  
l) - o da suspensão do sigilo bancário, por  
decisão passada em julgado da Suprema Corte  
Constitucional ou de Justiça do país onde o  
titular da conta, encoberto ou não pela  
personalidade jurídica, tenha domicílio. 
Justificativa: 
A presente emenda buscou dar maior concisão ao texto, fazendo englobar os art. 8º, 9º e 10, todos 
com funções ligadas ao Caput razão por que passaram a fazer parte por desdobramento em incisos e 
alíneas. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais optamos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17426 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   -----EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 8o.  
Suprima-se o artigo 8o. 
Justificativa: 
O presente artigo com redação diferente passou a integrar inciso do artigo 7º. 
Parecer:   
   A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto. Pela aprovação. 
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   EMENDA:17972 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 7o. do título I, o  
seguinte parágrafo.  
Parágrafo ( ) - Com os Estados onde  
comprovadamente sejam desrespeitados os direitos  
humanos, com ofensa ao princípio da não  
discriminação racial, ou que hajam sido condenados  
pela Assembleia das Nações Unidas, por essa  
prática, o Brasil não manterá relações diplomáticas. 
Justificativa: 
O Artigo 9º em seu inciso II estabelece o sagrado e universal direito de intocabilidade dos direitos 
humanos.  
Necessário se torna, portanto, que se estabeleça preceito constitucional impedindo que o Brasil 
mantenha relações com estados onde sejam desrespeitados os direitos humanos. 
A proteção aos direitos fundamentais dos indivíduos inclui o da não discriminação por motivo de raça.  
O Estado brasileiro é signatário da carta da ONU, bem como da carta da Organização dos Estados 
Americanos, que postulam o fim de quaisquer formas de discriminação. Um país como o nosso, cuja 
nacionalidade assenta-se, basicamente, sobre as raças negras e indígenas, as quais são, mundo 
afora, as mais discriminadas, não deve tolerar práticas diferenciadas de tratamento político, social e 
econômico por parte de outros Estados. Logo, não deve estabelecer relações internacionais, em 
qualquer nível, com tais Estados, mormente se já sofreram condenação por parte de Organismos 
Internacionais. 
Ora, prestigiar um Estado discriminador, no particular, seria, cremos, não respeitar os integrantes do 
povo.  
Parecer:   
   Visa a acrescentar um parágrafo único ao art. 7o. do Projeto de Constituição para fazê-lo dizer que 
o Brasil não manterá relações diplomáticas com Estados que desrespeitam, comprovadamente, os 
direitos humanos e tenham sido condenados por essas práticas pelas Nações Unidas.  
Como afirmarmos, a propósito de outras emendas semelhantes, dispositivo desta natureza não deve 
constar do texto constitucional, mas apenas o princípio da intocabilidade dos direitos humanos, do 
qual a proposta é decorrência. 
   
   EMENDA:18148 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 100, Título V,  
Capítulo I, Seção II, a seguinte redação,  
suprimindo-se o art. 11 e seu parágrafo único, do Título I:  
"Art. 100. ..................................  
I - Resolver definitivamente sobre tratados,  
convenções e acordos internacionais, autorizando e  
aprovando empréstimos, operações ou acordos  
externos, de qualquer natureza, inclusive  
prorrogando ou aperfeiçoando os pré-existentes, de  
interessa da União, dos Estados, do Distrito  
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Federal, dos Municípios e dos órgãos e entidades  
da administração indireta nos quais o Poder  
Público tenha participação exclusiva ou majoritária." 
Justificativa: 
Com a presente proposição, pretende-se reatribuir ao Congresso Nacional a competência exclusiva 
para a autorização e aprovação de empréstimos, acordos ou operações externas de qualquer 
natureza, objetivando controlar o processo de endividamento externo da União, e de suas empresas 
e autarquias, que conjuntamente serão responsáveis por mais de 90% da dívida externa pública. 
Essa dívida, foi contraída à revelia do Congresso, e hoje se discute sobre sua legalidade, legitimidade 
e ética.  
Não podemos mais incorrer nesse erro, razão pela qual espero apoio de todos os constituintes para a 
aprovação da presente proposição.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:18452 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do título I, o  
seguinte parágrafo:  
Parágrafo único (....) - O Brasil poderá  
manter relações diplomáticas com países ou nações  
colonizadas ou ocupadas pela força, desde que  
estes tenham uma entidade representativa  
reconhecida pela Assembleia Geral da ONU ou pelo  
Governo Brasileiro. 
Justificativa: 
Por mais que, nas últimas décadas, tenham soprados os ventos da descolonização, ainda se 
encontram países e nações submetidas ao domínio e à ocupação de outros estados imperialistas.  
Nosso país não pode permanecer inservível a esta triste realidade e manter-se diplomaticamente 
afastado dos povos, que se encontram nesta situação.  
Na tentativa de favorecer nosso intercâmbio bilateral com nações oprimidas, propomos, pela presente 
emenda, que o Brasil estabeleça relações com elas, desde que possam fazer-se representar novas 
entidades reconhecidas pela Assembleia Geral ou pelo Governo Brasileiro. 
Nossa proposta não parece colidir com o projeto, tendo em vista que ele, no caput do seu artigo 7º 
deixa claro que o Brasil poderá relacionar-se não só com os Estados soberanos e organizações 
internacionais, mas também com outras entidades dotadas de personalidade jurídica internacional. 
Parecer:   
   Visa a incluir um parágrafo único ao art. 7o. do Projeto de Constituição para fazê-lo dizer que o 
Brasil poderá manter relações com países ou nações ocupadas pela força, desde que estas tenham 
uma entidade representativa reconhecida pela Assembleia Geral da ONU ou pelo Governo Brasileiro.  
Em nossa opinião, o texto constitucional não deveria acolher dispositivos desta natureza, que o 
tornariam excessivamente minucioso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18788 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único do art. 11 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Parágrafo Único: O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e  
está sujeito a denúncia por deliberação do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados” mas denunciados.  
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fique submetido ao 
rito de Emenda Constitucional.  
Parecer:   
   Dá nova redação ao art. 11 do Projeto de Constituição para corrigir evidentes equívocos. 
Consideramos, contudo, que a matéria relativa a tratados deve figurar nos capítulos referentes à 
competência do Legislativo e do Executivo para aprová-los e ratificá-los. 
   
   EMENDA:18839 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 7o.  
Adite-se ao art. 7o.  
Parágrafo Único - O Brasil não manterá  
relações diplomáticas e comerciais com países que  
adotem políticas de segregação racial nem admitirá  
que operem em território nacional empresas e  
instituições oriundas desses países. 
Justificativa: 
As relações diplomáticas e comerciais do Brasil com países amigos devem estar vinculadas 
diretamente à questão maior que representa o direito e o respeito ao ser humano. A prática de 
segregação racial denigre o homem avilta os seus valores morais e sociais, provocando 
desagregação entre as nações.  
Torna-se pois, imperiosa, que de forma permanente conste do texto constitucional princípios maiores 
que torne obrigatório ao Estado brasileiro não manter relações com países que pratique este crime 
contra a humanidade.  
Parecer:   
   Acrescenta um parágrafo único ao art. 7o. do Projeto de Constituição para fazê-lo dizer que o Brasil 
não manterá relações diplomáticas com países que adotem políticas de segregação racial, nem 
admitirá que operem em seu território empresas e instituições desses países. Não julgamos 
aconselhável fazer constar do texto constitucional dispositivos desta natureza. 
 
 
   EMENDA:18950 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO ART.  
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Acrescente-se ao Título I - Dos Princípios  
Fundamentais, onde couber:  
Art. (...) - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas destes países em seu território. 
Justificativa 
A emenda resgata o artigo do anteprojeto, aprovado pela Comissão da Ordem Social, que não 
constou no primeiro anteprojeto elaborado pelo ilustre Relator da Comissão de Sistematização. 
O dispositivo em questão atende à legítima e histórica reivindicação da comunidade negra brasileira e 
das populações negras de outros países, que com justa razão, vêem no preceito forma eficiente para 
levar os países que oficializem a discriminação racial a renunciar a tal política. Por outro lado, 
constata-se historicamente, que a condenação diplomática da discriminação jamais surtiu este efeito. 
Por isso, propõe-se a recuperação do dispositivo, que colocaria o Brasil na vanguarda dos países que 
adotou medidas efetivas para combater o racismo, na forma odienta de "apartheid". 
Parecer:   
   Acrescenta, onde couber, no Projeto de Constituição, dispositivo que proíbe ao Brasil manter 
relações diplomáticas com países que adotem, oficialmente, políticas discriminatórias. Como 
dissemos, a propósito de outras emendas semelhantes, a sugestão não nos parece aconselhável. 
 
   
   EMENDA:19386 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
-Dispositivo Emendado: Título Primeiro do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se ao título primeiro do projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
[...] 
Art. 5o. O Brasil participa da sociedade  
internacional, por via de tratados, não permitindo  
que conflitos internacionais de que não é parte  
atinjam seu território ou se transformem em  
fatores de desagregação nacional.  
Art. 6o. Pautam-se as relações internacionais  
do Brasil pela dignidade nacional, intocabilidade  
dos direitos humanos, direitos dos povos à  
soberania, não ingerência nos assuntos internos de  
outros Estados, solução pacífica dos conflitos  
internacionais e cooperação com todos os demais  
povos para a emancipação e o progresso da humanidade.  
Art. 7o. O Brasil preconiza, na ordem  
internacional, a codificação progressiva do  
Direito das Gentes e a criação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória; a instituição de uma ordem  
econômica justa e equitativa; a união  
internacional contra a competição armamentista e o  
terrorismo; o desarmamento geral e a dissolução  
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dos blocos político-militares; o estabelecimento  
de um sistema universal de segurança; o  
intercâmbio tecnológico, científico e cultural,  
sem prejuízo da reserva de mercado; o direito  
universal de uso , reprodução e imitação das  
descobertas relativas à vida, à saúde e à  
alimentação; a suspensão do sigilo bancário, diante  
de decisão transitada em julgado do Supremo  
Tribunal Federal ou da Justiça do País onde o  
titular da conta tenha domicílio.  
Art. 8o. Os tratados internacionais  
dependem da aprovação do Congresso Nacional, mesmo  
em se tratando de matéria de interpretação ou  
prorrogação de tratados preexistentes ou de  
natureza meramente administrativa.  
Parágrafo único. Nos casos de interpretação,  
aperfeiçoamento ou prorrogação, os tratados serão  
levados, dentro de trinta dias, ao conhecimento do  
Congresso Nacional, incorporando-se o seu conteúdo  
normativo, à ordem interna, depois de aprovados,  
revogando a lei anterior e revogáveis por lei nova". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda visa dar nova redação ao Título I do Projeto de Constituição, numa tentativa de síntese e 
clareza.  
Apesar de representar um esforço louvável de aperfeiçoamento do texto original, mantém alguns 
dispositivos ou princípios que não consideramos necessários à nova Carta. 
   
   EMENDA:19546 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Artigo 10  
Dê-se ao art. 10 do Projeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
"Art. 10 - Na ordem internacional o Brasil preconiza:  
I - A codificação progressiva do Direito  
Internacional;  
II - A instauração de uma ordem econômica  
justa e equitativa, com a abolição de todas as  
formas de dominação de um Estado por outro;  
III - A união de todos os Estados soberanos  
contra a competição armamentista e o terrorismo;  
IV - O desarmamento geral, simultâneo e controlado;  
V - O estabelecimento de um sistema universal  
de segurança, com vistas à criação de uma ordem  
internacional capaz de assegurar a paz e a justiça  
nas relações entre os povos". 
Justificativa: 
O art. 10 do Projeto de Constituição tem sua fonte direta de inspiração no art. 7º, nº 2 da Constituição 
de Portugal, a cujo teor foram acrescidos várias outras hipóteses de incidência (in casu os incisos I, II, 
III e VII a IX), tornando o dispositivo em questão, por conseguinte, bastante extenso. 
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Quer nos parecer que convém trazer a redação do artigo à proporção adequada a uma norma 
Constitucional desta natureza (Relações Internacionais do Estado), até abonando-nos na melhor 
técnica adotada em termos de Direito Comparado, mercê da qual não se usa arrolar minuciosa e 
exaustivamente as metas preconizadas pelo Estado no plano externo. Daí a presente proposta de 
supressão de alguns dos incisos do dispositivo, total ou parcialmente.  
Assim, no inciso I, se está a sugerir a eliminação da 2ª parte do preceito, que refere à formação de 
uma Corte Internacional de Direitos Humanos cujas decisões fossem vinculativas para o Estado 
brasileiro. Neste tocante, muito embora a proposta em sua represente um ideal acalentado de há 
muito no contexto da comunidade internacional, sua efetivação a nível de meta concreta ainda 
esbarra em dificuldades ligadas à limitação da soberania de cada Estado em favor de um poder 
judicante externo e superior. No especifico caso brasileiro essas dificuldades tornam-se, então, mais 
acentuadas ainda. Basta que se atente para as diversas disposições do próprio Projeto da futura 
Carta (artigo 2º, inciso I, art. 9º, incisos I e III) que estabelecem a absoluta e inderrogável soberania 
do Estado brasileiro em questões externas, inclusive mediante o primado da Constituição sobre atos 
jurídicos internacionais aos quais o Brasil venha espontaneamente a aderir (art. 9º caput e 11, 
parágrafo único) Inexistente no texto do Projeto dispositivo que conceda a autolimitação da soberania 
nacional em prol de organizações internacionais tal como acontece alhures. Logo, a parte final do 
inciso I, cuja supressão se está a propor, é francamente incompatível com os Princípios 
Fundamentais adotados pelo Projeto, razão pela qual impõe-se eliminar essa desconformidade.  
Outro preceito modificado com relação ao artigo 10 do Projeto é o seu inciso V, suprimindo 
integralmente nesta emenda. O dispositivo alude à “dissolução de todos os blocos políticos-militares”, 
ainda está também oriunda da fórmula portuguesa que inspirou o Constituinte pátrio. Quer parecer 
inviável a proposta em foco porque a inexistência de blocos políticos-militares inviável a proposta em 
foco porque a existência de blocos políticos-militares não retrata uma realidade estática, mas sim 
dinâmica, não sendo o caso de existirem tais blocos hoje, quando bastaria se alvitrar como simples 
solução para o problema a dissolução de “todos” eles. Blocos político-partidários decorrem da própria 
dinâmica da vida internacional, sugerindo e dissolvendo-se a todo momento histórico. Além disso, 
convém lembrar, a formação de certos blocos que desempenhou relevante papel histórico na defesa 
das instituições democráticas não se deve esquecer do bloco aliado durante o último conflito mundial 
– não sendo, pois correto enfocar o fenômeno sempre e sempre por uma ótica negativa.  
A solução para a questão do belicismo nas relações internacionais deve residir isso sim, no firme 
repúdio à competição armamentista e à guerra como meio de solução das disputas interestatais, e 
num efetivo esforço pelo desarmamento em âmbito mundial. Somente assim é que se chegará a 
atacar suas eventuais derivações (i.e., a formação dos blocos político-militares). Como tais metas já 
estão, em sua maior parte, atendidas nos incisos anteriores do próprio art. 10, o subsequente inciso V 
do Projeto pode e deve ser eliminado, sem ocorrer prejuízo da substancia do dispositivo como um 
todo.  
Já os incisos finais do art. 10, de número VII a IX são objeto de supressão porquanto versem sobre 
questões extremamente especificas do convívio internacional, que não comportam tratamento dentro 
de um dispositivo de cunho genético como o presente, convém inclusive mencionar, um esforço a 
esta justificação, que no plano de direito constitucional comparado das nações democráticas mais 
evoluídas não se registra qualquer precedente no sentido de regular matéria tais como livre 
intercâmbio tecnológico e reserva de mercado (inciso VII do Projeto), direito de uso e reprodução de 
descobertas cientificas (idem, inciso VIII) ou a supressão de sigilo bancário (idem , inciso IX), dentro 
das normas relativas às relações internacionais. Todas elas, sem dúvida, são matérias de relevância 
nos seus âmbitos de incidência, porém por demais particularizadas – e até mesmo ainda não 
amadurecidas o suficiente – para serem inseridas em semelhante artigo da futura Constituição.  
Por todas estas razões é que se vem propor a alteração do art. 10 do Projeto, na forma da presente 
emenda.  
Parecer:   
   Visa a dar uma nova redação ao art. 10 do Projeto de Constituição para suprimir alguns princípios 
de relações internacionais nele consagrados. Entendemos que o referido artigo não deverá figurar no 
texto definitivo, pois revela apenas um elenco de boas intenções sem possibilidade de 
implementação. 
   
   EMENDA:19736 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Inclua-se, onde couber, no Título I:  
Onde couber.  
Art. (...) É vedada a guerra de conquista. 
Justificativa: 
Na atual Constituição de 1969 se reproduz da vedação à guerra de conquista.  
O texto constitucional vigente manda resolver os atritos internacionais por meios pacíficos, Wilson 
Accioly (INSTITUIÇÕES DE DIREITOS CONSTITUCIONAL, PAG. 173 E SEGUINTES) comenta 
sobre a resolução dos conflitos internacionais e renuncia à Guerra de Conquista.  
“Desde a Constituição de Império (art. 102), é considerado que a declaração de guerra pressupõe 
negociações prévias que procurem evita-la”. 
A Constituição republicana de 1891 (art. 34) preconizou o recurso à arbitragem, cânone repetido na 
Lei Magna de 1934 (art. 4º), e retomado na de 1946 (art. 4º) 
Portanto, em uma longa tradição, o Direito Constitucional Brasileiro e avesso à espécie de 
beligerância que caracteriza o imperialismo, isto é, a prática de sua própria ideologia.  
O texto constitucional a ser restabelecido traduz o preceito e enfocado como tradição pacífica da 
União brasileira, que se tem distinguido pelo respeito ao regime democrático e por sua preservação.  
Parecer:   
   Os artigos 9o. e 10. do Projeto já satisfazem a sugestão. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20626 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescentando-se ao Projeto de Constituição o  
seguinte Artigo 11, renumerando-se o atual e os subsequentes:  
"Art. 11. A participação do Brasil no  
mercado internacional de armamentos deverá ser  
desestimulada, sendo proibida a aplicação de  
recursos públicos na indústria bélica de exportação." 
Justificativa: 
O estímulo que a produção de armas em qualquer País representa para o fomento de guerras, 
constitui uma prática condenável, que envergonha a índole pacífica de nossa população e significa 
uma participação efetiva na morte de tantos inocentes.  
A produção de armamentos no Brasil deve ser voltar exclusivamente para abastecer as Forças 
Armadas em sua missão de defesa do País, no caso de agressão externa.  
Parecer:   
   O texto proposto não se coaduna com a orientação geral adotada para a matéria.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20942 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. do Substitutivo  
do Relator, na sua parte "in fine", logo após  
"progresso da humanidade", as seguintes  
expressões:  
"Art. 5o. ..., participando da sociedade  
internacional por meio de tratados e compromissos  
com os Estados soberanos, com os Organismos  
Internacionais e Entidades dotadas de  
personalidade internacional em nome de seus povos,  
desde que não afetem a soberania de seu povo." 
Justificativa: 
Desejamos, com o acréscimo, que o texto constitucional permita ao nosso país, quando assim o 
entender, se relacionar com tais entidades, como os movimentos de libertação, como as entidades 
representativas de povos ainda submetidos ao domínio e à ocupação de Estados colonizadores. 
Em vários momentos se justifica esse relacionamento, de tal modo que seja permitido ao Brasil 
assumir gestos concretos de apoio à descolonização, à autodeterminação dos povos, e à força 
renovadora e inevitável dos movimentos de libertação, principalmente nos países do Terceiro Mundo. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20956 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. do Substitutivo  
do Relator, o seguinte parágrafo:  
Art. 5o. - ..................................  
§ (  ) - O Brasil poderá manter relações  
diplomáticas com países ou nações colonizadas ou  
ocupadas pela força, desde que estes tenham uma  
entidade representativa reconhecida pela  
Assembleia Geral da ONU ou pelo governo Brasileiro. 
Justificativa: 
Por mais que, nas últimas décadas, tenham soprado os ventos da descolonização, ainda se 
encontram países e nações submetidas ao domínio e à ocupação de outros Estados imperialistas. 
Nosso país não pode permanecer insensível a esta triste realidade e manter-se diplomaticamente 
afastado dos povos, que se encontram nesta situação. 
Na tentativa de favorecer nosso intercâmbio bilateral com nações oprimidas, propomos, pela presente 
emenda, que o Brasil estabeleça relações com elas, desde que possam fazer-se representar por 
entidades reconhecidas pela Assembleia Geral ou pelo Governo Brasileiro. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21463 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. do Substitutivo  
do Relator o seguinte parágrafo:  
Art. 5o. - ..................................  
Parágrafo único - Com os Estados onde  
comprovadamente sejam desrespeitados os direitos  
humanos, com ofensa ao princípio da não  
discriminação racial, ou que hajam sido condenados  
pela Assembleia das Nações Unidas, por essa  
prática, o Brasil não manterá relações diplomáticas. 
Justificativa: 
O artigo 5º estabelece o sagrado e universal direito da intocabilidade dos direitos humanos. 
Necessário se torna, portanto, que se estabeleça preceito constitucional impedindo que o Brasil 
mantenha relações com estados onde sejam desrespeitados os direitos humanos. 
A proteção aos direitos fundamentais do indivíduo inclui o da não discriminação por motivo de raça. 
O Estado Brasileiro é signatário da carta da ONU, bem como da carta da organização dos Estados 
Americanos, que postulam o fim de qualquer forma de discriminação. Um País como o nosso, cuja 
nacionalidade assenta-se, basicamente, sobre as raças negras e indígenas, as quais são; mundo 
afora, as mais discriminadas, não deve tolerar práticas diferenciadas de tratamento político, social e 
econômico, por parte de outros Estados. Logo, não deve estabelecer relações internacionais, em 
qualquer nível, com tais estados, mormente se já sofreram condenação por parte de organismos 
internacionais.  
Ora, prestigiar um estado discriminador, no particular, seria, cremos, não respeitar os interesses do 
povo.  
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:21643 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber no Título I, os  
princípios fundamentais, do Projeto de  
Constituição, o art. 68 da Comissão da Ordem  
Social, que foi omitido não se sabe por quais  
razões, cujo teor é o seguinte:  
"Art. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como permitirá  
atividades de empresas desses países em seu território." 
Justificativa 
Regimentalmente, cabe à douta Comissão de Sistematização, na presente fase, compatibilizar as 
disposições das Comissões Temáticas, quando entre elas houver redundância ou incompatibilidade. 
O que ela não pode, em nosso entendimento, é suprimir disposições, como ocorreu com o texto 
acima, da Comissão de Ordem Social. 
Daí, a razão da presente emenda. 
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Parecer:   
   Pela Rejeição.  
A proposta da Emenda Consta nos Princípios Fundamentais do Projeto. 
   
   EMENDA:21787 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se, ao Artigo 5o. do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
Art. 5o. - O Brasil, em suas relações  
internacionais, observa as disposições do direito  
das gentes que não contrariem esta Constituição e  
subordina-se aos princípios da autodeterminação  
dos povos, da igualdade e cooperação entre os  
Estados, da solução pacífica dos seus conflitos,  
do repúdio ao terrorismo e ao narcotráfico, da  
busca e preservação permanentes da paz e da  
intangibilidade dos direitos humanos. 
Justificativa: 
A redação proposta vincula o Estado Brasileiro ao Direito das Gentes. 
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:22620 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva.  
Substitua-se o art. 5o. pelo seguinte:  
Art. 5o. - Nas relações internacionais, o  
Brasil rege-se pelos princípio de defesa da paz,  
repúdio à guerra, condenação de toda forma de  
discriminação racial e colonialismo, e preservação  
e promoção dos direitos humanos.  
Parágrafo único. Na defesa desses postulados,  
a nação brasileira abster-se-á de manter relações  
diplomáticas com países que não adotem ou que  
flagrantemente os violem. 
Justificativa: 
No mundo atual, ganham cada vez mais força os princípios de igualdade e da liberdade, 
consubstanciados e revestidos em diversas formas de expressão: da palavra, de reunião, de crença, 
de convicções políticas e fisiológicas. 
As diversas minorias e até mesmo a certas maiorias, não só esses direitos vêm sendo postergados 
como sofrem as consequências de certos preconceitos, como os de cor, de raça de religião, até 
mesmo de língua e de convicções filosófico-religiosas.  
O Brasil, como vanguardeiro da luta contra esses preconceitos, não pode negar seu apoio às nações 
que lutam pela extirpação dessas nódoas sociais, inadmissíveis nos dias atuais.  
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Por isso mesmo, não só devemos erigir em preceito constitucional a síntese desse ideário, como 
necessitamos exprimir nosso repudio a esses usos e práticas que repugnam a convivência 
internacional.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:22958 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título I  
Acrescente-se um parágrafo único ao art. 5o.  
com a seguinte redação:  
"Art. 5o. - ........................... 
Parágrafo único - O Brasil não participará de  
guerra, senão em defesa de seu território ou de  
sua soberania, nem de forças internacionais de  
intervenção em outro país." 
Justificativa: 
Os princípios contidos na emenda precisam ficar claramente enunciados na Constituição, pois 
definem a vocação pacifista do nosso povo, à qual nossa política externa deve conservar-se fiel, 
impedindo participação em verdadeiras aventuras internacionais. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:23529 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Título I, dos Princípios Fundamentais:  
Inclua-se, onde couber, no Projeto de  
Constituição, a disposição abaixo, que figurava  
como art. 68 do Substitutivo da Comissão de Ordem  
Social:  
"Art. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas desses países em seu  
território". 
Justificativa 
O Brasil participou, perdendo vários de seus filhos, na II Guerra Mundial, para livrar o mundo do 
regime totalitário do III Reich, cujo governo julgava-se no direito de mandar exterminar, com incríveis 
requintes de perversidade, outras raças, por considerar pura e superior a raça ariana a que pertencia. 
Destarte, exterminou seis milhões de judeus, entre outros atos de extrema perversidade. 
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Dessas cinzas, com a mesma legislação adotada pelo nacional-socialismo da Alemanha de Hitler e, 
cometendo os mesmos crimes contra a humanidade, surgiu o regime do "apartheid" do governo da 
África do Sul, ainda gozando de uma impunidade inconcebível e violando todas as regras 
internacionais de convivência pacífica entre os povos, pelas violências que comete. 
Exibi, nesta Casa, uma foto de centenas e centenas de cadáveres de pessoas negras em vala 
comum, assassinadas pelo governo genocida da África do Sul, que não deixa qualquer dúvida sobre 
os requintes de crueldade e desumanidade de que são possuidores esses também pseudo-
representantes de uma temida, cruel e desumana raça superior. 
O atual art. 5o, do Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição diz que o Brasil fundamentará 
suas relações internacionais na intocabilidade dos direitos humanos. 
Seria, portanto, um contrassenso deixar de acatar, a presente emenda, que visa a resguardar o Brasil 
de manter relações com países totalitários que violentam desrespeitam os direitos humanos. 
A disposição em apreço já foi objeto de extensos debates na Subcomissão dos Negros, Populações 
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias" e na Comissão de Ordem Social, nas quais recebeu a 
indispensável acolhida. 
Merece o indispensável apoio de todos os brasileiros, por ser o Brasil a segunda nação negra do 
universo. 
Parecer:   
   A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos dos mais louváveis, não se enquadra 
na perspectiva do Substitutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23846 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 5o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais no princípio da  
independência nacional, na intocabilidade dos  
direitos humanos, no direito à autodeterminação  
dos povos, na igualdade dos Estados, na solução  
pacífica dos conflitos internacionais, na defesa  
da paz, no repúdio ao terrorismo e ao racismo e  
cooperação com todos os povos, para a emancipação  
e o progresso da humanidade. 
Justificativa: 
O racismo é, ainda, infelizmente, um fato relevante no panorama internacional, a exemplo do 
“apartheid” na África do Sul. Tão violento quanto o terrorismo e ainda mais repulsivo na medida em 
que é praticado por Estados, não pode ser esquecida nos Princípios Fundamentais de uma 
Constituição.  
Parecer:   
   A superação dos preconceitos de raça e cor são objetivos fundamentais do Estado, e estão também 
consagrados no princípio da igualdade de todos perante a lei. Serão, assim, consequentes a 
construção de uma grande Nação na igualdade sem distinção de sexo, e a fundamentação das 
relações internacionais do Brasil inclusive no repúdio ao racismo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24262 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO I DO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
O TÍTULO I DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR PASSA A  
TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
[...] 
Art. 5o. O Brasil participa da sociedade  
internacional, por vias de tratados, não  
permitindo que conflitos internacionais de que não  
é parte atinjam seu território ou se transforme em  
fatores de desagregação nacional.  
Art. 6o. Pautam-se as relações internacionais  
do Brasil pela dignidade nacional, intocabilidade  
dos direitos humanos, direitos dos povos à  
autodeterminação e à soberania, não ingerência nos  
assuntos internos de outros Estados, solução  
pacífica dos conflitos internacionais e cooperação  
com todos os demais povos para a emancipação e o  
progresso da humanidade.  
Art. 7o. O Brasil preconiza na ordem  
internacional, a codificação progressiva do  
Direito das Gentes e a criação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos, com poder de  
decisão vinculatória, a instituição de uma ordem  
econômica justa e equitativa; a união  
internacional contra a competição armamentista e o  
terrorismo; o desarmamento geral e a dissolução  
dos blocos político-militares; o estabelecimento  
de um sistema universal de segurança; o  
intercâmbio tecnológico, científico e cultural,  
sem prejuízo da reserva de mercado; o direito  
universal de uso, reprodução e imitação das  
descobertas relativas à vida, à saúde e à  
alimentação; a suspensão do sigilo bancário,  
diante de decisão transitada em julgamento do  
Supremo Tribunal Federal ou da Justiça do País  
onde o titular conta tenha domicílio.  
Art. 8o. Os tratados internacionais dependem  
da aprovação do Congresso Nacional, mesmo em se  
tratando de matéria de interpretação ou  
prorrogação de tratados preexistentes ou de  
natureza meramente administrativa.  
Parágrafo único. Nos casos de interpretação,  
aperfeiçoamento ou prorrogação, os tratados serão  
levados, dentro de trinta dias, ao conhecimento do  
Congresso Nacional, incorporando-se o seu conteúdo  
normativo, à ordem interna, depois de aprovados,  
revogando a lei anterior e revogáveis por lei nova." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
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Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24474 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modificar o art. 5o, in fine, do Projeto, com  
a supressão do termo "emancipação", passando o  
artigo, no seu final, a ter a seguinte redação:  
Art. 5o. - ".......e na cooperação com todos  
os povos, para o progresso da humanidade." 
Justificativa: 
A “emancipação”, a que se refere o Projeto é uma especificidade já contida no termo “progresso”, que 
tem um sentido abrangente. Nesse sentido, “progresso” é entendido tanto no aspecto cientifico e 
tecnológico, quanto no aspecto humanístico. E, obviamente, já contém a “emancipação”.  
Parecer:   
   Infelizmente, o termo "progresso" vem carregado de conotações de avanço científico, técnico e 
econômico, o qual avanço termina por acarretar, concordamos, inexoravelmente, a emancipação dos 
seres humanos das formas antigas de tutela, exploração e domínio. Não obstante, achamos de 
utilidade a manutenção do termo "emancipação", pelas notações libertárias, jurídicas e sociológicas 
que possui. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25810 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 5o. do projeto o  
seguinte parágrafo único:  
Art. 5o. ,...............................  
Parágrafo único. Em hipótese alguma será  
admitida a guerra de conquista. 
Justificativa: 
Somos um povo pacifista, voltado à solução dos conflitos internacionais através das negociações. Por 
isso mesmo, creio ser da maior oportunidade que se repita, nesta Constituição democrática, o 
preceito que foi introduzido na Carta de 1946 vedando a guerra de conquista. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26397 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 5o.:  
Art. 5o..............................  
Parágrafo único. É vedada a guerra de  
conquista, direta ou indiretamente, por si ou em  
aliança com outro Estado. 
Justificativa: 
O Brasil é um país de índole pacífica. Este parágrafo reproduz o texto da Carta de 1946 e representa, 
perante o cenário internacional, a nossa postura favorável à negociação dos conflitos internacionais. 
O texto cometeu omissão imperdoável ao não se referir, diretamente, a essa matéria.  
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26657 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 5o. do anteprojeto a seguinte  
redação renumerando-o para 3o.  
"Art. 3o. - O Brasil fundamenta suas relações  
internacionais no princípio da independência  
nacional, na intocabilidade dos direitos humanos,  
no direito à autodeterminação dos povos, na  
igualdade dos Estados, na solução pacífica dos  
conflitos internacionais, na defesa da paz, no  
repúdio ao terrorismo e na cooperação com todos os  
povos, para a emancipação e o progresso da  
humanidade." 
Justificativa: 

1. Apenas trocamos a palavra “fundamentará” por “fundamenta” já que esta nos parece mais 
adequada.  

2. A remuneração decorre de emendas aos artigos anteriores.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28472 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 5o. a seguinte redação:  
Art. 5o. - "O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais no princípio  
da independência nacional, na intocabilidade dos  
direitos humanos, no direito a autodeterminação  
dos povos, na igualdade dos Estados, na solução  
pacifica dos conflitos internacionais, na defesa  
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da paz, no repúdio ao terrorismo, na proibição  
da pesquisa e uso da energia nuclear para fins  
bélicos e na cooperação com todos os povos, para a  
emancipação e o progresso da humanidade." 
Justificativa: 
Somos de opinião que o Brasil deve reger suas relações com os demais países também com uma 
política definida sobre a questão da energia nuclear. De nossa parte, entendemos que devemos lutar 
pela proibição da pesquisa e uso da energia nuclear para fins bélicos em todos os níveis, ou seja, 
tanto interna quanto externamente.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28557 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSITITUTIVO AO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao Preâmbulo e ao Título I - Dos princípios  
Fundamentais - a seguinte redação, suprimidos os  
artigos 3o., 4o. e 5o.  
Preâmbulo  
Nós, representantes do povo brasileiro, em  
nome dele e invocando a proteção de Deus para  
nosso Estado de Direito, republicano, federal e  
livre, fundado pelos nossos maiores e aperfeiçoado  
pela incorporação de conquistas sociais para esta  
e as futuras gerações, promulgamos a presente  
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1. O Brasil é República Federativa  
constituída pela união indissolúvel dos Estados e  
municípios, distrito Federal e territórios, sob  
regime democrático, que consagra a dignidade da  
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da  
economia livres, o pluralismo representativo e a  
soberania da Nação.  
§ 1o. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido.  
§ 2o. O idioma oficial do Brasil é o português e  
são símbolos nacionais a bandeira, o hino, as  
armas da República e outros estabelecidos em lei.  
§ 3o. Brasília, Distrito Federal, é a Capital  
da União.  
Art. 2o. Os conflitos internacionais deverão  
ser resolvidos por negociação direta, arbitragem e  
outros meios pacíficos, com a cooperação dos  
organismos internacionais de que o Brasil  
participe ou reconheça como de relevante  
importância para a causa da humanidade.  
Art. 3o. (Suprimido).  
Art. 4o. (Suprimido).  
Art. 5o. (Suprimido). 
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Justificativa: 
Não deve o preâmbulo ser muito longo, como o que consta do substitutivo. Propõe-se texto mais 
conciso. 
O artigo 1º do substitutivo do Relator contém erro de conceito, posto que a declaração inicial deve 
definir o Estado e o regime político. 
Com apenas dois artigos, esta emenda esgota as Disposições Preliminares. Nada mais é preciso.  
O modelo constitucional, sinteticamente enunciado, será desenvolvido nos Capítulos seguintes. 
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:28583 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo ao artigo 5o. do  
Projeto de Constituição, com o seguinte teor:  
"Parágrafo - A integração econômica,  
cultural, política e social das Nações da América  
Latina, visando a formação de uma comunidade  
latino-americana, constitui objetivo prioritário  
da política internacional brasileira". 
Justificativa: 
O Instituto Latino Americano, presidido pelo ex-Governador Franco Montoro tem desenvolvido 
extraordinário trabalho de integração dos países da América Latina.  
Esta emenda é fruto de seus estudos e sugestões.  
Por sua vastidão territorial, por sua pujança econômica e por sua importância política, o Brasil ocupa 
posição de destaque na América Latina. 
Por essas razões, para evitar disputas estéreis e eventuais desconfianças injustificadas, o Povo 
Brasileiro, no momento e no instrumento de celebração de seu pacto fundamental, deve afirmar a 
declarar solenemente seu proposito e seu compromisso de aturar, no âmbito internacional, sempre ao 
lado dos países irmãos da América Latina, visando ao desenvolvimento integral e conjunto, numa 
verdadeira comunidade. 
Na verdade, já existe um consenso no tocante à identidade de problemas e de suas soluções entre 
os Estados soberanos da América Latina e a consciência de que a emancipação total e definitiva de 
cada um depende do fortalecimento do continente latino-americano como um todo.  
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28662 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA/SUBSTITUTIVO  
1) Suprimindo-se o art. 1o, renumere-se o  
art. 2o. e dê-se-lhe a seguinte redação:  
"Art. 1o. - A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo, é composta  
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pela união indissolúvel dos Estados e Distrito Federal.  
§ 1o. - Todo poder emana do povo e em nome é exercido.  
§ 2o. - A língua nacional do Brasil é a  
portuguesa e são símbolos nacionais a bandeira, o  
hino, o escudo e as armas da República".  
2) Dê-se ao art. 3o. a seguinte redação:  
Art. 3o. - São Poderes do Estado o  
Legislativo, o Executivo e o Judiciário,  
interdependentes e harmônicos."  
3) Suprima-se o art. 4o.  
4) Dê-se ao art. 5o. a seguinte redação:  
Art. 5o. - O Brasil orientará sua política  
externa pelos princípios da independência  
nacional, do respeito aos direitos do homem, do  
direito dos povos à autodeterminação e à  
independência, da igualdade entre os Estados, da  
solução prática dos conflitos internacionais, da  
não ingerência nos assuntos internos dos outros  
Estados e da cooperação com todos os outros povos  
para a emancipação e o progresso da humanidade.  
5) Incluam-se os seguintes artigos,  
renumerados os que se lhes seguirem:  
"Art. 6o. - os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Executivo dependem  
de aprovação do Congresso Nacional, excetuados os  
que visem simplesmente a executar ou interpretar  
atos pré-existentes e os de natureza meramente administrativa.  
§ 1o. - Os acordos do Poder Executivo,  
concluídos sobre matéria da sua competência  
exclusiva ou para executar, tratado convenção ou  
outro ato internacional já aprovado, serão ao  
conhecimento do Congresso Nacional, até três meses  
após sua conclusão. Se forem considerados  
relevantes para a segurança do País, deles se dará  
conhecimentos apenas às Comissões técnicas,  
incumbidas de, na Câmara dos Deputados e no Senado  
Federal, estudar matérias sobre relações internacionais.  
§ 2o. - Os tratados, convenções e outros atos  
internacionais celebrados pelo Brasil se  
incorporam ao direito interno e têm primazia sobre a lei.  
Art. 7o. - o exercício de competência  
derivadas desta Constituição pode ser atribuído a  
organizações internacionais, desde que a aprovação  
do tratado se efetue pelo mesmo processo e pelo  
mesmo "quórum" previstos para a emenda à  
Constituição. 
Justificativa: 
Esta Emenda compreende todo o título “Dos Princípios Fundamentais”, visando o seu 
aperfeiçoamento. 
Com esse intuito, suprimimos os artigos 1º e 4º, por entendermos que no primeiro caso, não pode se 
dar a abertura de um texto constitucional com a definição do Brasil como nação e, no segundo caso 
por estar, o conteúdo desse artigo, implícito na “Ordem Social” e na “Ordem Econômica”. 
Reelaboramos o art. 2º colocando como parágrafos seus o parágrafo único do art. 1º também 
restruturado por força de ser o Brasil uma república federativa, como o afirma o “caput”, sendo, 
portanto, o poder exercido em nome do povo e não com o povo – e o atual art. 12, por estar, 
atualmente, deslocado. 
Oferecemos, ainda, nova redação ao art. 5º e incluímos dois novos artigos por ser nosso 
entendimento o de que entre os princípios fundamentais do Estado brasileiro devem ser incluídos 
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aqueles que orientarão a sua política externa. Os princípios propostos na redação do artigo 5º têm 
sido adotados pelo Brasil. 
No artigo 6º, por já estar consagrada no Direito pátrio, mantivemos a expressão “tratados convenções 
e atos internacionais”, empregada pela Constituição em vigor. O disposto no § 1º visa a permitir ao 
Legislativo o exercício do poder de fiscalização que lhe incumbe. A proposta contida no § 2º almeja 
transformar em regra constitucional orientação que vem sendo observada na jurisprudência brasileira: 
a supremacia da norma internacional decorrente de manifestação expressa da vontade do Governo 
brasileiro, por intermédio do Executivo e do Legislativo.  
O artigo 7º visa a permitir que o Brasil, atento às mudanças e ao progresso que se operam na ordem 
internacional, possa, se quiser ingressar em organizações supracitadas. Na América já se fala na 
formação de um mercado comum latino-americano. No momento em que se elabora a nova 
Constituição não se pode esquecer esta realidade. Entendemos, todavia, que essa decisão, pela 
aprovação do tratado, de ser tomada por “quórum” e processo especiais, isto é, os mesos previstos 
para a emenda à Constituição.  
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:29335 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART: 5o. do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
Art. 5o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais no princípio da  
independência nacional, na intocabilidade dos  
direitos humanos, no direito à autodeterminação  
dos povos, na igualdade dos Estados, na solução  
pacífica dos conflitos internacionais, na defesa  
da paz, no repúdio ao terrorismo e na cooperação  
com todos os povos, para o progresso humanidade. 
Justificativa: 
A modificação visa suprimir a expressão “para emancipado” do texto original. 
O progresso da humanidade pressupõe todo um conjunto de fatores sociais, econômicos e políticos, 
entre os quais já se encontra a emancipação, que, assim, não deve constar, isoladamente, do texto.  
Parecer:   
   As emendas 32178-1, 29340-1, 29338-9, 29337-1, 29336-2 e 29335-4, de autoria do nobre 
Constituinte Deputado José Egreja, formam um todo coerente que modificaria excessivamente o 
Título I do Substitutivo, alterando-o em pontos que julgamos fundamentais. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29941 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   O Artigo 5o. sofrerá nova redação e  
renumeração, nos seguintes termos:  
Artigo 4o. - O Brasil tem como princípios de  
sua política o pacifismo, a independência, o  
respeito aos direitos humanos e autodeterminação  
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dos povos, igualdade e solução pacífica de  
controvérsia entre Estados e a solidariedade entre  
os povos para emancipação e progresso da humanidade. 
Justificativa: 
A proposta em tela tem por finalidade a otimização conceitual da matéria, a começar pelo correto 
emprego de “política externa” no lugar de “relações internacionais”, por se tratar de expressão mais 
abrangentes e mais precisa juridicamente, diante do âmbito que se pretende tratar.  
Ainda, a fórmula “fundamentará por princípios” é substituída por “tem como princípios” a bem da 
imperativa necessidade de aperfeiçoamento da redação.  
O repúdio expresso ao “terrorismo” é suprimido por desnecessidade diante do postulado do pacifismo 
anteriormente previsto. 
A expressão “intocabilidade dos Direitos Humanos” é substituída por “respeito aos Direitos Humanos”, 
tradicional em textos jurídicos, mesmo internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, da 
OEA, e a Declaração dos Direitos do Homem, da ONU. 
Finalmente, a expressão “solução pacifica de conflitos internacionais” é substituída pela expressão 
clássica do Direito Internacional, “solução pacífica de controvérsias”, de todo mais correta, pois as 
controvérsias, anteriores mesmo aos conflitos, já devem ser compostas pelos meios juridicamente 
previstos, no intuito de, inclusive, evita-los. 
Parecer:   
   O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dispositivo em pauta, com teor diferente ao da 
proposta, faz com que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:29997 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
art. 5o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais se incorpora à ordem  
interna, revoga a lei anterior e está sujeito à  
denúncia por deliberação do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados”, mas denunciados. 
Por outro lado, não se justifica que a tramitação de denúncia de tais instrumentos fique submetida ao 
rito de Emenda Constitucional.  
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30234 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao Art. 5o. e Art. 31, II do Substitutivo do  
Relator, na Comissão de Sistematização, dê-se a  
seguinte redação:  
"Art. 5o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais nos princípios da  
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soberania nacional, da intocabilidade dos direitos  
humanos, do direito à autodeterminação dos povos,  
da igualdade dos Estados, da solução pacífica dos  
conflitos internacionais, da defesa da paz, da  
renúncia à guerra de conquista, direta ou  
indiretamente, por si ou em conexão com outro  
Estado; do repúdio ao terrorismo e da cooperação  
com todos os povos, para a emancipação e o  
progresso da humanidade."  
"Art. 31. .........................  
II - Declarar a guerra, observado o disposto  
no Art. 5o., e celebrar a paz;" 
Justificativa: 
O que o Art. 5º pretende é um elenco de princípios direcionadores da sua política exterior, e não 
apenas um, como dá a entender a redação original. 
Entre esses princípios, foi omitido o da expressa renuncia à guerra de conquista, que agora se 
acrescenta. 
Princípio constante das Constituições brasileiras de 1946, 1967 e 1969, a expressa renuncia à guerra 
de conquista, no texto constitucional, representa importante passo para a manutenção de amistosas 
relações diplomáticas com outros Estados, principalmente aqueles com os quais o Brasil se limita 
geograficamente. 
Em decorrência dessa redação do art. 5º, o art. 31, item II, também deve ser alterado, já que a União 
só pode ter poderes para declarar uma guerra se esta não tiver objetivo expansionista, declarado ou 
oculto. Assim, antes de declarar uma guerra, deverá a União examinar detalhadamente as 
circunstancias do caso, para verificar se a participação do Brasil resultaria, mesmo indiretamente, na 
anexação de novos territórios.  
É de ressaltar, finalmente, que segundo toda a doutrina do Direito Internacional Público, não constitui 
guerra de conquista a movida com proposito de readquirir a posse de território brasileiro que haja 
violenta ou fraudulentamente anexado ao território do outro Estado. 
Daí a certeza do autor desta proposta de que a matéria gozará da aprovação dessa Augusta 
Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o acréscimo sugerido pelo ilustre constituinte já está implicitamente 
entendido, quando o texto do Substitutivo refere-se à "solução pacífica dos conflitos " e a "defesa da 
paz". 
   
   EMENDA:30613 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, no Projeto de  
Constituição, a disposição abaixo, que figurava  
como Art. 68 do Substitutivo da Comissão de Ordem  
Econômica, Título I - Dos Princípios Fundamentais:  
Art. - "O Brasil não manterá relações  
diplomáticas nem firmará tratados, acordos ou  
pactos com países que adotem políticas oficiais de  
discriminação de cor, bem como não permitirá  
atividades de empresas desses países em seu território". 
Justificativa: 
O Brasil participou, perdendo vários de seus filhos, na II Guerra Mundial, para livrar o mundo do 
regime totalitário do III Reich, cujo governo julgava-se no direito de mandar exterminar, com incríveis 
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requintes de perversidade, outras raças, por considerar pura e superior a raça ariana a que pertencia. 
Destarte, exterminada seis milhões de judeus, entre outros aptos de extrema perversidade. 
Dessas cinzas, com a mesma legislação adotada pelo nacional-socialismo da Alemanha de Hitler e, 
cometendo os mesmos crimes contra a humanidade, surgiu o regime do “apartheid” do governo da 
África do Sul, ainda gozando de uma impunidade inconcebível e violando todas as regras 
internacionais de convivência pacifica entre os povos, pelas violências que comete. 
O atual art. 5º do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, diz que o Brasil 
fundamentará suas relações internacionais na intocabilidade dos direitos humanos; e portanto, um 
contra senso de deixar de acatar, a presente emenda que visa a resguardar o Brasil de manter 
relações com países totalitários que violentam e desrespeitam os direitos humanos. 
A disposição em apreço já foi objeto de extensos debates na “Subcomissão dos Negros, Populações 
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias” e na Comissão de Ordem Social, nas quais recebeu a 
indispensável acolhida. 
Merece o indispensável apoio de todos os brasileiros, por ser o Brasil a segunda nação negra do 
Universo.  
Parecer:   
   A presente emenda, de iniciativa do nobre constituinte Percival Muniz, objetiva incluir, no 
Substitutivo do Relator, dispositivo apresentado, na Comissão de Ordem Econômica, que vedava a 
manutenção de relações diplomáticas do Brasil com países que adotem políticas oficiais de 
discriminação de cor.  
Entendemos que o disposto no art. 5o. já disciplina convenientemente as relações internacionais do 
País. Ademais, a medida proposta, contraria nossa tradição no âmbito do Direito Internacional.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:31009 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Art. 5o.  
Adite-se ao Art. 5o.  
Parágrafo 1o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas e comerciais com países que adotem  
políticas de segregação racial nem admitirá que  
operem em território nacional empresas e  
instituições oriundas desses países. 
Justificativa: 
As relações diplomáticas e comerciais do Brasil com países amigos devem estar vinculadas 
diretamente à questão maior que representa o direito e o respeito ao ser humano. A prática de 
segregação racial denigre o homem, avilta os seus valores morais e sociais, provocando 
desagregação entre as nações.  
Torna-se pois, imperiosa, que de forma permanente conste do texto constitucional princípios maiores 
que tornem obrigatório ao Estado brasileiro não manter relações com países que pratiquem este 
crime a humanidade.  
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31651 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Substituam-se os Artigos 1o., 2o., 3o., 4o. e  
5o. pelos seguintes:  
Art. 1o. - A República Federativa do Brasil,  
livre e soberana, organizada em Estado de Direito  
sob regime representativo pluripartidário, é  
constituída pela união indissolúvel do Distrito  
Federal, dos Territórios Federais e dos Estados  
Federados componentes de Regiões Geoeconômicas.  
§ 1o. - A soberania pertence ao povo, que a  
exercita através dos seus representantes legítimos.  
§ 2o. - São poderes do Estado o Legislativo,  
o Executivo e o Judiciário, harmônicos e  
independentes.  
§ 3o. - A legitimidade dos poderes eletivos  
Legislativo e Executivo - se funda no sufrágio  
universal e no voto direito e secreto.  
§ 4o. - A autonomia das Regiões será  
estatuída em lei complementar, segundo o disposto  
no Capítulo VI do Título IV desta Constituição.  
§ 5o. - O português é a língua oficial do  
Brasil, cujos símbolos nacionais são a bandeira, o  
hino, as armas e o selo da República, existentes  
nesta data.  
Art. 2o. - Constituem objetivos fundamentais  
do Estado a manutenção da ordem democrática e o  
desenvolvimento nacional, mediante redução das  
desigualdades sociais e regionais, sem preconceito  
de raça, sexo, cor, religião, nascimento, idade e  
qualquer outra forma de discriminação.  
Art. 3o. - As relações internacionais do  
Brasil fundamentam-se:  
a) no respeito aos direitos humanos, à  
autodeterminação e cooperação dos povos, à  
igualdade dos Estados, à defesa da paz, à solução  
pacífica dos conflitos e nos demais procedimentos  
destinados a assegurar vida digna e convívio  
harmônico entre as Nações;  
b) no repúdio e combate ao terrorismo, ao  
colonialismo e às ações discriminatórias.  
Parágrafo único - Os acordos, convenções,  
tratados e demais atos internacionais, aprovados  
pelo Congresso Nacional, prevalecem sobre o  
direito interno, revogando ou suspendendo a  
eficácia das normas legais conflitantes. 
Justificativa: 
Em apenas três artigos condensados a matéria do Título I (Princípios Fundamentais), que preferiu 
transferir para o Título II – Dos Direitos e Liberdades Fundamentais – a regulação da cidadania, da 
nacionalidade e dos direitos políticos, a qual, a nosso ver, deveria constar dos Princípios 
Fundamentais. 
Com esta sugestão, deixamos o enquadramento da matéria a critério do Relator. Em emenda à parte, 
propomos a definição do Título com “Dos Direitos e Garantias”, incorporando a matéria do Título III 
como capítulo do referido Título II. 
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Parecer:   
   As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32009 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado:  
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo, no Título I:  
Art. - O Brasil não manterá relações com  
Estados estrangeiros que admitam a existência de  
contas bancárias sigilosas. 
Justificativa: 
É pública a fuga de capital, sempre decorrente de corrupção, para contas bancárias sigilosas no 
exterior. 
O Brasil, vítima de tal pronunciamento, precisa dar um exemplo ao mundo. 
As chamadas contas numeradas e sigilosas são uma imoralidade.  
Manter relações com tais países é o mesmo que admitir e compactuar com a imoralidade. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:32072 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Título I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS e  
aos art. 1o., 2o., 3o., 4o. e 5o., a redação dos  
art. 1o., 2o., 3o., 4o. e 5o. abaixo propostos,  
acrescentando-se aos artigos 6o. a 21, capitulados  
como a seguir:  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I  
DO POVO E DA NACIONALIDADE  
[...] 
CAPÍTULO IV  
DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÔES COM OS  
-----DEMAIS ESTADOS E ORGANISMOS  
INTERNACIONAIS  
Art. 17 - O Brasil participa da sociedade  
internacional por meio de tratados e compromissos  
com os Estados Soberanos, com os organismos  
internacionais e outras entidades dotadas de  
personalidade internacional, desde que não afetam  
a soberania de seu povo.  
Art.18 - O Brasil não permitirá que conflitos  
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internacionais em que não é parte atinjam seu  
território e nele se transformem em fatores de  
desagregação de sus gente.  
Art. 19 - A inviolabilidade desta  
Constituição rege as relações internacionais do  
Brasil, à luz dos princípios constantes de  
Declarações Internacionais de Direitos de que seja  
signatário, com ênfase nos seguintes:  
I - o da independência nacional;  
II - o da intocabilidade dos direitos humanos;  
III - o do direito dos povos à soberania e à  
autodeterminação;  
IV - o da igualdade entre os Estados;  
V - o da não ingerência nos assuntos internos  
de outros Estados;  
VI - o da solução pacífica dos conflitos internacionais;  
VII - o da cooperação com todos os outros  
povos para a emancipação e progresso da  
humanidade.  
Art. 20 - na ordem internacional o Brasil preconiza:  
I - a codificação progressiva do Direito  
Internacional e a formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos com poder de  
decisão vinculatória;  
II - a instauração de uma ordem econômica  
justa e equitativa, com a abolição de todas as  
formas de dominação de um Estado por outro;  
III - a união de todos os Estados Soberanos  
contra a competição armamentista e o terrorismo;  
IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;  
V - a dissolução de todos os blocos políticos-militares;  
VI - o estabelecimento de um sistema  
universal de segurança, com vistas à criação de uma  
ordem internacional capaz de assegurar a paz e a  
justiça nas relações entre os povos;  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva  
de mercado sempre que o controle tecnológico de  
nações estrangeiras possa implicar dominação  
política e perigo para autodeterminação nacional;  
VIII - o direito universal de uso, reprodução  
e imitação, sem remuneração, das descobertas  
científicas e tecnológicas relativas à vida, à  
saúde e à alimentação dos seres humanos;  
IX - a suspensão do sigilo bancário, por  
decisão passada em julgado da Suprema Corte  
Constitucional ou de Justiça do País onde o  
titular da conta, encoberto ou não pela  
personalidade jurídica, tenha domicílio.  
Art. 21 - Os tratados e compromissos  
internacionais dependem da aprovação do Congresso  
Nacional , excetuados os que visem simplesmente a  
executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar  
tratados pré-existentes e os de natureza meramente  
administrativa.  
§ 1o. - Os tratados a que se refere a parte  
final deste artigo serão levados, dentro de trinta  
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dias, ao conhecimento do Congresso Nacional.  
§ 2o. - O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais se incorpora à ordem  
interna, revoga a lei anterior e está sujeito à  
revogação por lei nova ou Emenda Constitucional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Vide parecer à emenda no. ES320718. 
   
   EMENDA:32178 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO TÍTULO DO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PELA SEGUINTE REDAÇÃO:  
Art. 1o. - A República Federativa do Brasil é  
uma nação constituída democraticamente pela união  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
territórios, tendo como fundamentos: a soberania  
política econômica do País, a nacionalidade, a  
dignidade, da pessoa humana a liberdade individual  
e o pluralismo político.  
Parágrafo único Todo poder emenda do povo em  
seu nome será exercido.  
Art. 2o. Os tratado e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso  
Nacional, após o que, terão força de lei.  
Art. 3o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais no princípio da  
independência nacional, na intocabilidade dos  
direitos humanos, no direito à autodeterminação  
dos povos, na igualdade dos Estados, na solução  
pacífica internacionais, na defesa da paz,  
no repúdio ao terrorismo e na cooperação com todos  
povos, para o progresso da humanidade. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
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Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   As emendas 32178-1, 29340-1, 29338-9, 29337-1, 29336-2 e 29335-4, de autoria do nobre 
Constituinte Deputado José Egreja, formam um todo coerente que modificaria excessivamente o 
Título I do Substitutivo, alterando-o em pontos que julgamos fundamentais. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32666 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 5o. o seguinte Parágrafo:  
Parágrafo Único - O Brasil não manterá  
qualquer espécie de relação com Países que  
Professe a Discriminação Racial. 
Justificativa: 
A humanidade assiste hoje, no clássico exemplo da África do Sul, a opressão dos negros dominados 
por uma minoria branca, respaldada internacionalmente pelas nações que com aquele governo 
mantém relações, que diplomáticas, econômicas ou culturais, aí se incluindo o Brasil, que a despeito 
de ter uma maioria negra em sua população, legítima as barbáries cometidas contra aquele país.  
É fundamental uma resposta concreta à toda forma de discriminação, que no plano internacional se 
manifesta pela inexistência de relação, a qualquer título, com governos que, oprime seu povo, que 
atenta contra os direitos humanos. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33210 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Art. 5o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais no princípio da  
independência nacional, na intocabilidade dos  
direitos humanos, no direito à autodeterminação  
dos povos, na igualdade dos Estados, na solução  
pacífica dos conflitos internacionais, na defesa  
da paz, no repúdio ao terrorismo e ao racismo e  
cooperação com todos os povos, para a emancipação  
e o progresso da humanidade. 
Justificativa: 
O racismo é, ainda, infelizmente, um fato relevante no panorama internacional, a exemplo do 
“apartheid” na África do Sul. Tão violento quanto o terrorismo e ainda mais repulsivo na medida em 
que é praticado por Estados, não pode ser esquecida nos Princípios Fundamentais de uma 
Constituição.  
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Parecer:   
   A superação dos preconceitos de raça e cor são objetivos fundamentais do Estado, e estão também 
consagrados no princípio da igualdade de todos perante a lei. Serão, assim, consequentes a 
construção de uma grande Nação na igualdade sem distinção de sexo, e a fundamentação das 
relações internacionais do Brasil inclusive no repúdio ao racismo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33291 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 5o.  
Adite-se ao art. 5o.  
§ 1o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas e comerciais com países que adotem  
políticas de segregação racial nem admitirá que  
operem em território nacional empresas e  
instituições oriundas desses países. 
Justificativa: 
As relações diplomáticas e comerciais do Brasil com países amigos devem estar vinculadas 
diretamente à questão maior que representa o direito e o respeito ao ser humano. A prática de 
segregação racial denigre o homem, avilta os seus valores morais e sociais, provocando 
desagregação entre as nações.  
Torna-se pois, imperiosa, que de forma permanente conste do texto constitucional princípios maiores 
que tornem obrigatório ao Estado brasileiro não manter relações com países que pratiquem este 
crime a humanidade.  
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de -  
com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33372 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   -----EMENDA MODIFICATIVA  
-----DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 5o.  
Art. 5o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais com ênfase nos seguintes princípios:  
I - na defesa da paz e da justiça nas  
relações entre os povos, preconiza a solução  
pacífica dos conflitos internacionais, o repúdio  
ao terrorismo, o desarmamento geral, simultâneo e  
controlado, a dissolução de todos os blocos  
político-militares e o estabelecimento de um  
sistema universal de segurança;  
II - na defesa de uma ordem econômica justa e  
equitativa, preconiza a independência nacional, a  
intocabilidade dos direitos humanos, o direito à  
soberania e autodeterminação dos povos, a  
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igualdade entre os Estados e a não ingerência nos  
seus assuntos internos, a abolição de todas as  
formas de dominação de um Estado por outro e a  
cooperação com todos os povos para a emancipação e  
o progresso da humanidade. 
Justificativa: 
Defendemos a ampliação do artigo, pois é preciso explicitamente afirmarmos, entre outros, o 
compromisso de preconizarmos o desarmamento geral, simultâneo e controlado, na defesa da paz e 
no desenvolvimento de nossas relações internacionais.  
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33513 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 5o.  
O final do artigo 5o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 5o. .............................." e  
propugnará pela formação de um tribunal  
internacional dos direitos humanos e pela  
cooperação entre os povos, para a emancipação e o  
progresso da humanidade". 
Justificativa: 
Desde a Comissão de Soberania e dos Direitos do Homem e da Mulher, passando pela 
Sistematização, nos anteprojetos e no Projeto de Constituição, estabeleceu-se entre as diretrizes da 
política brasileira a busca da formação de um tribunal internacional dos direitos humanos. 
No último projeto a matéria encontrou abrigo no art. 10, inciso I, nos seguintes termos: “art. 10 – Na 
ordem internacional o Brasil preconiza: I a codificação progressiva do Direito Internacional e a 
formação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos com poder de decisão vinculatória”.  
Agora, no Substitutivo, sem explicação nem justificativa, desapareceu o Tribunal. 
Ora, funcionam já tribunais internacionais, com jurisdição regional, desde 1959, quando se instalou a 
Corte de Estrasburgo, na França, criada pelos países do Conselho da Europa. Também na América 
Latina, na área de competência da Organização dos Estados Americanos, inaugurou-se 
recentemente, o Tribunal dos Direitos Humanos, como decorrência do Pacto de São José da Costa 
Rica. 
A criação de uma corte dos direitos da pessoa humana de âmbito mundial, na esfera de ação da 
ONU, é objetivo consagrador entre as nações civilizadas desde a Declaração Universal, de 1948. Na 
verdade, esse documento, da mais alta relevância na história política da humanidade, constitui peça 
vestibular do projeto mais ambicioso, que abrange, não só a formação do Tribunal, mas ainda a 
codificação do direito internacional. 
Inscrever, pois, na Constituição, o dispositivo já acolhido na Comissão temática e na Sistematização, 
é preservar os mais altos compromissos de diplomacia brasileira, sobretudo quando se recorda ser o 
Brasil subscritor de Declaração Universal dos Direitos do Homem, das Convenções da ONU, sobre 
Direitos Civis, Econômicos, Sociais e Culturais, e, ainda, do Pacto de São José da Costa Rica. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33683 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 5o.  
Inclua-se como § 1o., 2o. e 3o. do art. 5o.  
os seguintes dispositivos:  
Art. 5o. ....................................  
§ 1o. - É vedada a fabricação, armazenamento  
e estacionamento de armas nucleares, bem como  
instalação de bases militares estrangeiras em  
território nacional;  
§ 2o. - A pesquisa nuclear somente será  
permitida para fins pacíficos;  
§ 3o. - É vedada a realização de pactos e  
tratados militares. 
Justificativa: 
A tradição constitucional brasileira já consagrou a vocação pacífica de nosso povo, preconizando a 
solução arbitral dos conflitos internacionais e vedando a guerra de conquista.  
Como corolário da índole pacífica do povo brasileiro, a futura Constituição deve abrigar em seu texto 
a clara proibição de os Brasil participar de pactos militares que podem atrelar o País aos objetivos 
belicistas ou expansionistas de outras nações.  
Sabe-se hoje que as despesas militares feitas por todos os países do mundo alcançam U$$ 2 
trilhões, cifra equivalente a 20 vezes a dívida externa do Brasil e ao triplo do endividamento dos 
países do Terceiro Mundo. A luta pela paz, portanto, deve ser uma das tarefas prioritárias da política 
externa brasileira.  
A desnuclearização da América Latina, já consagrada no Tratado de Tlatelolco, de que o Brasil é 
signatário, deve também constar do texto constitucional, assim como a proibição da instalação de 
bases militares estrangeiras em território nacional, por ferirem a soberania do País.  
A proibição de pesquisas nucleares com fins militares é, também, consequência dos dispositivos 
acima e deve ficar expressa na Constituição para evitar qualquer veleidade militarista de futuros 
governos. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33984 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda de Sistematização e Redação  
Modifique-se e redistribua-se, com nova  
redação, a matéria constantes dos Títulos I, II e  
III, do Substitutivo, com a renumeração dos  
artigos a partir do 6o. e mantido como Capítulo  
IV, do Título III, o atual Capítulo II, do mesmo  
Título, nos termos seguintes:  
"Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
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Art. 1o. - A República Federativa do Brasil  
constitui-se em um Estado Democrático de Direito  
que visa a construir uma sociedade livre, justa e  
solidária, e tem como fundamentos a soberania, a  
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo político.  
Art. 2o. - Todo o poder pertence ao povo, que  
o exerce por intermédio de representantes eleitos  
ou diretamente, nos casos previstos nesta  
Constituição.  
Art. 3o. - (Manter o art. 3o., do Substitutivo)  
Art. 4o. - (Manter o art. 4o., do Substitutivo)  
Art. 5o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais no princípio da  
independência nacional, na prevalência dos  
direitos humanos, na igualdade dos Estados, no  
direito à autodeterminação dos povos, na solução  
pacífica dos conflitos internacionais e propugnará  
pela formação de um tribunal internacional dos  
direitos humanos e pela cooperação entre todos os  
povos, para a emancipação e progresso da  
humanidade.  
Título II  
[...] 
Justificativa: 

1. O art. 1º, do Substitutivo é profundamente tautológico, ao dizer que o “Brasil é uma Nação 
fundada na comunhão dos brasileiros, irmanados num povo que visa a construir uma 
sociedade livre, justa e solidária. ” Ora, a palavra Nação já significa comunhão nacional (cf. 
Carré de Malberg, Constribution a la Théorie Génerale de l’État, t. I, p 16). Por isso é que se 
diz que “Nação é um grupo de indivíduos que se sentem unidos pela origem comum, pelos 
interesses comuns e principalmente, por ideais e aspirações comuns” Falar em nação já é 
falar em comunhão de nacionais. Assim, “comunhão de brasileiros” já é sim, a tradução de 
“Nação brasileira”. Nação é também um povo irmanado. Agora, o que é sem sentido, é falar 
em “comunhão de brasileiros, irmanados num povo”, até porque dá ideia de que são coisas 
diferentes: “brasileiros” e “povo”. Depois, vem o objetivo de construir uma “sociedade..... 
solidária”. Ora, se se afirma que o Brasil é uma Nação, parece fora de dúvida que nisso já se 
afirma também a existência de uma sociedade solidária. E mais, “comunhão dos brasileiros” 
também já traduz a ideia de sociedade solidária. O texto é, na verdade, repetição tautológica 
de expressões essencialmente idênticas, e o que é pior redutoras, como se o Brasil só fosse 
isso. Na verdade, o Brasil não é sé “nação”, É um País (conjunto de povo e território). É 
Pátria. É um Estado Federal, isto é, o conjunto de população, território e governo 
independente. A nação nada mais é do que a substancia humana do Estado. A nação, assim, 
não é mais do que um aspecto do Brasil. Então, porque não traduzir logo no art. 1º da 
Constituição esse complexo de elementos que constitui o Brasil, inclusive o seu nome 
político: República Federativa do Brasil, no qual se encontram sintetizados o elemento 
histórico (“Brasil”), a nação, o Estado, a forma de Estado (“República Federativa”), a forma de 
governo (“República”), acrescentando-se a natureza do regime adotado (“Estado Democrático 
de Direito”) e seus objetivos e fundamentos. Com isso, dispensa-se o art. 2º, que, aliás, já 
está traduzindo, no que tange aos elementos da Federação no art. 28, e no que tange ao 
regime representativo, no parágrafo único, do art. 1º, mantido na proposta de emenda supra. 

2. A emenda proposta não é substitutiva, porque não altera, salvo em aspectos secundários, a 
substancia do Substitutivo do Relator. Ele visa reorganizar o texto. É que o art. 6º do 
Substitutivo reuniu 50 parágrafos em que existem direitos individuais, garantias 
constitucionais e até direitos econômicos e sociais, desordenadamente arrolados. Ele veio do 
Projeto “Hércules” que teve a preocupação de apresentar um texto com reduzido número de 
artigos, para o que usou método de subordinar a artigos matérias diversas em forma de 
parágrafo, como se isso diminuísse o tamanho da Constituição. 

A proposta apresentada aqui é, pois, uma tentativa de reordenar sistematicamente o texto. 
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3. O Substitutivo abre um título (o III) para as Garantias Constitucionais, nele só inclui algumas 
garantias, exatamente aquelas que a doutrina denomina “Remédios Constitucionais”. As 
demais garantias, contudo, foram alistadas no § 6º, como direitos individuais. São garantias 
individuais, como as garantias de estabilidade jurídica, as de acesso à Justiça, e as garantias 
penais, que a doutrina denomina “Direito de Segurança”. Ora, não é de boa técnica abrir 
Título para um tema constitucional, mas nele só incluir uma parte, deixando a outra fora. 

A proposta reorganiza a matéria, dando destaque aos direitos à vida, à desigualdade, à liberdade e à 
propriedade em seções próprias, o que valoriza esses direitos fundamentais, assim como ao 
chamado Direito à Segurança, que é direito-garantia, pelo que se lhe deu um capitulo próprio no título 
das garantias constitucionais. 

4. Reestruturou-se, também, o Capítulo IV, do Título II, como a rubrica Da Cidadania, mais 
amplo do que Direitos Políticos do Substitutivo, porque abrange estes, o direito de 
participação popular e partidos políticos, cada qual com uma seção própria. Importa observar 
a seção sobre a participação popular que acolhe o essencial da proposta popular sobre esse 
tema. Dá formulação ao referendo que no Substitutivo do Relator está referido na 
competência exclusiva do Congresso Nacional e na competência privativa do Presidente da 
República, as não encontra formulado adequadamente em outro lugar. 

Observe-se também que a nova redação elimina o texto do caput do art. 13, do Substitutivo, que 
define os direitos políticos, indicando os institutos que entram nesse conceito, mas o faz 
inadequadamente, primeiro porque não tem qualquer sentido normativo, pois esse é um conceito 
doutrinário que deve ficar para a doutrina. Não é definição normativa. Segundo porque o conceito 
dado é parcial, pois não abrange muitos outros direitos tidos como político, basta lembrar que o 
direito de criar partido político, o direito de filiar-se a partido político, etc. são direitos políticos e não 
estão incluídos no conceito do art. 13. Se ele não tem valor normativo, o melhor é eliminá-lo do texto 
da Constituição. 
Parecer:   
   Dos nobres Deputados ANTÔNIO MARIZ e NELSON FRIEDRICH, com o apoiamento de outros 
cinco Constituintes, é a emenda em referência, que os autores justificam não como uma emenda 
substitutiva, "porque não altera, salvo em aspectos secundários, a substância do Substitutivo do 
Relator". Seu objetivo é "reorganizar o texto", sistematizando-o.  
O Relator apreciou o exaustivo trabalho e, na elaboração de seu novo Substitutivo, levará na devida 
conta o plano da reestruturação oferecido.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33995 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título I a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 1o. O Brasil é uma República Federativa  
fundada no Estado democrático de Direito e no  
governo representativo.  
Parágrafo único. Todo o poder emenda do povo e  
com ele é exercido.  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo pela união  
indissolúvel dos Estados, tem como fundamentos a  
soberania, a nacionalidade, a cidadania, a  
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dignidade das pessoas e o pluralismo político.  
Art. 3o. São poderes do Estado o Legislativo,  
o Executivo, e o Judiciário.  
Art. 4o. São tarefas fundamentais do Estado:  
I - garantir o desenvolvimento e a  
independência nacionais;  
II - empreender por etapas planejadas a  
erradicação da pobreza e a redução das  
desigualdades sociais e regionais;  
III - promover a superação dos preconceitos  
de raça, sexo, cor, idade e de todas as outras  
formas de discriminação.  
Art. 5o. O Brasil fundamentará suas relações  
internacionais no princípio da independência  
nacional, na intocabilidade dos direitos humanos,  
no direito à autodeterminação dos povos, na  
igualdade dos Estados, na solução pacífica dos  
conflitos internacionais, na defesa da paz, no  
repúdio ao terrorismo e na cooperação com todos os  
povos, para a emancipação e o progresso da humanidade.  
Parágrafo único. A integração econômica,  
cultural, política e social das nações da América  
Latina, visando a formação de uma comunidade  
latino-americana, constitui objetivo prioritário  
da política internacional brasileira. 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada a técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   A emenda, embora com aparência de modificar todo o Título I, na verdade traz apenas duas 
alterações: modificação no caput do art. 1o. e adição de parágrafo ao art. 5o.. A modificação traz, de 
certa forma, uma redundância, pois o art. 2o. diz que o regime é representativo; a adição amesquinha 
o papel do Brasil no mundo, reduzindo-o da visão universal, que deve ter, para uma visão 
prioritariamente continental. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34011 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 5o., como § parágrafo único, o seguinte:  
Parágrafo único - Os tratados e compromissos  
internacionais dependem da aprovação do Congresso  
Nacional, excetuados os que visem simplesmente a  
executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar  
tratados pré-existentes e os de natureza meramente  
administrativa que serão levados, dentro de 30  
dias, ao conhecimento do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Os direitos humanos merecem o respeito de todas as consciências do mundo livre. 
É sumamente entristecedor, todavia, assistimos a total violação a esse princípio universal. 
Daí a grande importância da presente emenda, que por certo, traria de volta o respeito ao 
relacionamento entre os povos.   
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Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34052 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o Título I - dos Princípios  
Fundamentais, e seus artigos, que passa a ter a  
seguinte redação:  
Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
Art. 1o. - O Brasil é uma nação fundada na  
dignidade da pessoa humana e na comunhão dos  
brasileiros, irmanados num povo que visa a  
construir uma sociedade livre, justa e solidária.  
Art. 2o. - A soberania do Brasil pertence ao  
povo, de onde emana todo poder, e só pelas formas  
de manifestação da vontade popular previstas nesta  
Constituição é lícito assumir, organizar e exercer  
os Poderes do Estado.  
§ único - O povo exerce a soberania, principalmente:  
- pela consulta plebiscitária sobre a  
Constituição, suas emendas e normas ou atos que  
lei complementar definir como de transcendente  
interesse nacional ou comunitário;  
- pelo sufrágio universal, secreto e igual no  
provimento das funções de governo e legislação;  
- pelo direito de iniciativa na elaboração da  
Constituição e das leis;  
- pela livre ação corregedora sobre as  
funções públicas e as sociais de relevância púbica.  
Art. 3o. - O Brasil é uma República Soberana,  
um Estado de direito e uma Federação indissolúvel  
de Estados-membros e Distrito Federal, que tem  
como fundamentos: a soberania do povo, a  
nacionalidade, a cidadania, a representação  
popular e o pluralismo político.  
Art. 4o. - São Poderes do Estado, o  
Legislativo, o Executivo, e o Judiciário.  
Art. 5o. - Ao Estado incumbe,  
primordialmente, garantir a independência  
nacional, assegurar a participação do povo nas  
decisões nacionais e promover o desenvolvimento, a  
erradicação da pobreza e a redução das  
desigualdades sociais e regionais, mediante etapas  
planejam das.  
Art. 6o. - Na ordem internacional o Brasil preconiza:  
I - a codificação progressiva do Direito  
Internacional e a formação de um Tribunal  
Internacional dos Direitos Humanos com poder de  
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decisão vinculatória;  
II - a instauração de uma ordem econômica  
justa e equitativa, com a abolição de todas as  
formas de dominação de um estado por outro;  
III - a união de todos os Estados Soberanos  
contra a competição armamentista e o terrorismo;  
IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;  
V - a dissolução de todos os blocos político-militares;  
VI - o estabelecimento de um sistema  
universal de segurança, com vistas à criação de  
uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e  
a justiça nas relações entre os povos;  
VII - o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade, sem prejuízo do direito à reserva  
de mercado sempre que o controle tecnológico de  
nações estrangeiras possa implicar dominação  
política e perigo para a autodeterminação nacional;  
VIII - o direito universal de uso, reprodução  
e imitação, sem remuneração, das descobertas  
científicas e tecnológicas relativas à vida, à  
saúde, e à alimentação dos seres humanos;  
IX - a suspensão do sigilo bancário, por  
decisão passada em julgado da Suprema Corte  
Constitucional, ou de Justiça do País onde o  
titular da conta, encoberto ou não pela  
personalidade jurídica, tenha domicílio. 
Justificativa: 
A preocupação fundamental desta emenda é garantir uma concepção moderna e estrutural de 
conceitos fundamentais como o de Nacionalidade, Soberania e Estado, que encaminhe, do ponto de 
vista constitucional, a superação do velho autoritarismo decorrente da instrumentalização do Estado 
por segmentos minoritários da sociedade brasileira. Adota-se uma estrutura lógico-conceitual que 
apresenta o indivíduo como pressuposto ontológico do povo, que o é da sociedade, que o é do 
Estado. 
O Estado não é um fim em si mesmo, e sua existência só se justifica pela vontade do povo que o 
concebeu. A Soberania é o instrumento fundamental pelo qual esta vontade pode manifestar-se 
livremente e, portanto, ela pertence ao povo e não ao Estado por ele concebido. 
Por último, salienta-se que uma estrutura conceitual não é um mero somatório de conceitos, mas sim 
um arranjo onde cada conceito tem um lugar lógico definido, fora do qual ele perde sua competência 
semântica, sua força de sentido, sua própria significação contextual. Com isso queremos reafirmar a 
importância que adquire a ordenação dos conceitos contidos nesta emenda modificativa.  
Parecer:   
   O douto Constituinte PAULO BISOL, que exerceu as funções de Relator da Comissão Temática I - 
DA SOBERANIA, DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER -, com outros 51 
Constituintes, oferece a emenda em referência, que dá nova redação ao Título I, que abrange os 
artigos 1o. ao 5o. do Substitutivo.  
A preocupação fundamental do ilustre Senador é deixar consignado na Carta Constitucional que "o 
Estado não é um fim em si mesmo, e sua existência só se justifica pela vontade do povo que o 
concebeu". Dessa preocupação, oferecem o ilustre Constituinte e seus seguidores "uma concepção 
moderna e estrutural de conceitos fundamentais como o da Nacionalidade, da Soberania, da 
Cidadania e do Estado, que encaminhe do ponto de vista constitucional, a superação do velho 
autoritarismo decorrente da instrumentalização do Estado por segmentos minoritários da sociedade 
brasileira". A r. emenda adota "uma estrutura lógico-conceitual que apresenta o indivíduo como  
pressuposto ontológico do povo, que o é da sociedade, que o é do Estado". Concluindo sua 
justificativa, salienta que "uma estrutura conceitual não é um mero somatório de conceitos, mas sim 
um arranjo onde cada conceito tem um lugar lógico definido, fora do qual ele perde sua competência 
semântica, sua força de sentido, sua própria significação contextual".  
Também é nossa a preocupação do douto autor dessa emenda e dos ilustres Constituintes que lhe 
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emprestaram o seu apoiamento. Tanto que, logo no art. 1o. do Substitutivo, definimos a constituição 
da República Federativa do Brasil como um País que visa a construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade das pessoas e o 
pluralismo político. Entendemos que na expressão "soberania" está implícito que se trata da 
soberania do povo, não do Estado. Em que pese a diferença de redação, estamos convictos de que a 
nossa atende melhor à linguagem técnica-legislativa, sem nenhum prejuízo ao conceito da soberania 
popular. Atendido, a nosso ver, o objetivo do art. 1o. da emenda, pela fusão dos art. 1o. e 2o. do 
Substitutivo, somos pela aprovação parcial do dispositivo em foco, da emenda.  
O parágrafo único do art. 1o. é suprimido na emenda em causa, em razão do que dispõem o art. 2o. e 
seu parágrafo.  
Preferimos manter o parágrafo atacado, e voltar à redação tradicional de que "todo poder emana do 
povo e "em seu nome" será exercido". Consequentemente, pareceu-nos desnecessária a longa 
explicitação da soberania do povo contida no art. 2o. e seu parágrafo, da emenda. Assim, a 
supressão é rejeitada.  
Entendemos que o art. 2o., combinado com o 3o. do Substitutivo, atende plenamente aos objetivos 
dos art. 3o. e 4o. da emenda. É nossa intenção compactar aqueles dois artigos do Substitutivo, em 
favor de um único, possivelmente o art. 1o. do novo Projeto.  
Salvo diferenças no exprimir, não vemos dissídio entre a redação do art. 5o. da emenda e a do art. 
4o. do Substitutivo, que tencionamos manter. No mérito, as redações nos parecem coincidentes, 
razão pela qual somos de parecer que o art. 5o. da emenda está parcialmente aprovada.  
O art. 6o. da emenda discrepa realmente do nosso art. 5o.,que, não obstante, preferimos manter, 
rejeitando, pois, a redação proposta. 
 
EMENDA:34239 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Título I - dos Princípios  
Fundamentais o seguinte artigo; renumerando-se os demais  
Art. 6o. - O Brasil buscará a integração  
econômica, política, social e cultural dos povos  
da América Latina, com vistas à formação de uma  
comunidade latino-americana de nações. 
Justificativa: 
Copiamos quase literalmente o artigo 100 da Constituição Peruana. A repetição tem o propósito de 
estabelecer uma homogeneidade de linguagem que induza a uma maior aproximação, quando se 
cuida do tema da integração latino-americana.  
O ideal integracionista lançado ainda por Simon Bolívar, ao tempo da Independência, revisado e 
fortalecido pela reflexão de centenas de publicitas em todo o Continente, entra agora numa fase 
decisiva premido por circunstancias geopolíticas e por necessidades próprias do desenvolvimento 
comum. 
A realidade moderna é a realidade dos grandes conjuntos geopolíticos. Os Estados unidos são um 
conjunto geopolítico. O sudeste da Ásia, a China, o Mercado Comum Europeu, o Pacto de Varsóvia, 
e assim por diante formam outros conjuntos, com extraordinária expressão demográfica, econômica e 
cultural. 
A América Latina deve acelerar os seus instrumentos políticos-institucionais para realizar também a 
sua grande destinação histórica. Todos os vínculos socioculturais impulsionam os povos de nossa 
América a um estreitamento de laços, eliminação de fronteiras cooperação cientifica e tecnológica – à 
realização enfim de um vasto mercado comum capaz de transcender as limitações e vicissitudes de 
cada estado-membro, abrindo espaço para as forças criativas da nossa herança comum. 
A integração passa a ser assim um objetivo permanente da Nação brasileira, digno de ser inscrito na 
Constituição, fazendo de resto prova inabalável dos nossos propósitos. Aliás uma Constituição 
moderna não podia perder de vista esta inclinação marcante do País, que já participa de inúmeras 
entidades, acordos e tratados com a mesma orientação.  
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Parecer:   
   A emenda aditiva que é proposta, embora fundada em justificação da mais louvável, não encontra 
guarida na perspectiva do tratamento da matéria contida no Projeto Substitutivo, sendo, portanto, 
tecnicamente impossível seu aproveitamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34497 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 5o. do Substitutivo do  
Relator, os seguintes parágrafos:  
"§ 1o. - O Brasil participa da sociedade  
internacional por meio de pactos, tratados e  
acordos com os Estados soberanos, com os  
organismos internacionais e com as associações de  
relevantes serviços à causa da humanidade e ao  
amparo e promoção da pessoa humana.  
§ 2o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas com países que exerçam domínio  
colonial pela força das armas ou que tenha a  
discriminação racial como política de Estado,  
conforme reconhecimento dos organismos  
internacionais competentes.  
§ 3o. - Em respeito ao princípio de  
autodeterminação dos povos, da não intervenção em  
assuntos internos e da igualdade soberana dos  
Estados, o Brasil se oporá que organismos  
regionais dos quais faça parte utilizem a força  
contra qualquer de seus membros.  
§ 4o. - O Brasil incentiva a integração  
latino-americana, sendo favorável à instauração de  
um mercado-comum, com todas as suas instâncias. 
Justificativa: 
A inclusão dos presentes parágrafos tem por finalidade delimitar o espaço político-internacional a ser 
ocupado na política externa brasileira. O critério empregado, “domínio colonial pela força das armas” 
e “discriminação racial como política de Estado”, constituiu verdadeiro corolário de todo o espirito 
norteador da política externa brasileira, de resto encontrado, de forma fragmentária, em tantos outros 
articulados constitucionais. Apenas que a gravidade de tais situações está a exigir uma postura 
constitucional objetiva e contundente, em que tais práticas, verdadeiros flagelos da civilização 
contemporânea, sejam chamadas pelos seus odiosos nomes, colonialismo e racismo. A linguagem 
tangencial e eufêmica, que é, aliás, comum nos assuntos internacionais, com a invocação e 
orientações genéricas e, por isso, pouco ou nada vinculante, não se presta à gravidade que tais 
relacionamentos internacionais poderiam trazer ao Brasil.  
A inclusão do § 3º visa à preservação da paz mundial e se relaciona com fato recente e vergonhoso, 
através do qual se procedeu à intervenção, com utilização da força, na República Dominicana, país 
membro da OEA. 
Como se sabe, este episódio lamentável de 1965 contou com a colocação de forças brasileiras, que, 
assim, se tornaram aliadas da política intervencionista norte-americana no Caribe. 
Todas as precauções devem ser tomadas para a preservação da paz mundial e que somente a ONU 
possui mecanismos apropriados para exercer tal tipo de intervenção.  
Na verdade, a esta, e somente a esta organização mundial, e depois de ouvido o seu Conselho de 
Segurança, será licito utilizar tropas multinacionais e garantir a paz e dissuadir ameaças de utilização 
da força. 
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A invocação de “pragmatismos responsáveis”, de necessidades de comercio ou de interesses 
políticos circunstanciais não pode comprometer a convicção maior da nacionalidade, já posicionada 
ao lado do direito internacional humanitário e francamente defensora de uma nova ordem econômica 
internacional. Tal convicção, ordem internacional democrática, como reflexo ideal da política interna 
que deveria existir em todos os Estados e que certamente corresponderá ao revenir da civilização, 
como inexorável processo progresso dos valores do homem, há que ser delineado no texto 
constitucional, por isso, com maior rigor e precisão possíveis.  
A importância do Brasil no continente americano, bem como a adoção de uma política externa 
compatível com tais responsabilidades, obriga a adoção do princípio sugerido. 
A integração econômica latino-americana deve necessariamente passar pela outorga da vontade 
política das nações e o Brasil, nesse sentido, ocupa um espaço de maior relevância. Tal princípio 
constitucional seria altamente significativo para todo o processo integrativo, que inexoravelmente 
ocorrerá, mas que deve ser incentivado pelos Estados. 
O modernismo direito internacional de cooperação, do qual o Brasil deve ser necessariamente um 
dos arautos, com a edificação da nova ordem econômica internacional, implica na tomada de 
posições que não sejam ambíguas ou que deixem à hesitação. 
Por tudo isso, urge que se adote o princípio, conforme enunciado. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, contraria a orientação que se vem procurando dar aos trabalhos 
no sentido de - com perdão do termo, o ser tanto grosseiro - enxugar o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34614 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de  
Constituição  
(Substitutivo do Relator)  
Dê-se ao art. 5o. a seguinte redação:  
"Art. 5o. O Brasil fundamentará suas relações  
internacionais nos princípios da independência  
nacional, da intocabilidade dos direitos humanos,  
da autodeterminação, da não intervenção, da  
igualdade dos Estados, do repúdio ao terrorismo,  
buscando a solução pacífica dos conflitos  
internacionais, a cooperação e a paz entre todos os povos." 
Justificativa: 
Trata-se de emenda de redação, com o acréscimo do princípio da “não intervenção”, que, a nosso 
ver, não se contém no do da “autodeterminação dos povos”. 
No tocante à redação é de esclarecer que todos os princípios elencados no dispositivo, que não se 
resumem ao primeiro, devem ser precedidos da contração “da” e não precedidos de “na”, como 
redigido se acha o art. 5º do Projeto. 
Parecer:   
   A superação dos preconceitos de raça e cor são objetivos fundamentais do Estado, e estão também 
consagrados no princípio da igualdade de todos perante a lei. Serão, assim, consequentes a 
construção de uma grande Nação na igualdade sem distinção de sexo, e a fundamentação das 
relações internacionais do Brasil inclusive no repúdio ao racismo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34615 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 5o., entre as expressões:  
" no direito à autodeterminação dos povos" e  
" na igualdade dos Estados", a seguinte:  
" na não-intervenção". 
Justificativa: 
Trata-se de princípio salutar e tradicional da diplomacia brasileira.  
Parecer:   
   A emenda é adequada e vem convincentemente justificada. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34884 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Transfira-se o § 45 do art. 6o. para o art. 5o. como parágrafo único. 
Justificativa: 
A matéria é mais pertinente ao artigo 5º, que trata das relações internacionais.  
Parecer:   
   Emenda propõe a transposição do parágrafo 45 do art.6o. para o art. 5o..  
O art. 5o. trata dos fundamentos maiores das relações internacionais brasileiras. Os direitos 
fundamentais relativos às pessoas merecem estrutura própria no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 5o. a seguinte redação:  
"Art. 5o. - O Brasil buscará a integração  
econômica, política, social e cultural dos povos  
da América Latina, Portugal e África lusófona,  
tendo em vista a formação de uma comunidade  
latino-americana e uma comunidade luso-tropical de  
nações de que fará parte." 
Justificativa: 
A redação restritiva da contribuição ativa do Brasil à integração latino-americana, por mais importante 
e necessária que seja, nega parcialmente as raízes brasileiras ao limita-las ao parentesco ibérico com 
os vizinhos da América do Sul, estendendo-se no máximo à América Central. Quando, na realidade, 
nossos laços mais profundos com Portugal e a África brasileiros provêm majoritariamente de 
antepassados portugueses e os descendentes dos antigos escravos negros estão quase se tornando 
a maioria do País. Assim seriam uma grave injustiça estas duas omissões, negadoras das próprias 
raízes da nacionalidade. 
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Ademais, Portugal acaba de entrar no Mercado Comum da Europa Ocidental, a Comunidade 
Econômica Europeia, na qual pode servir de ponte ou base para a insatisfação de “joint-ventures 
luso-brasileiras” Quanto a África, seus países de língua francesa compõem os chamados Acordos de 
Lomé, celebrados no Togo e que dão acesso aos seus produtos na CEE através da França Portugal 
vem anunciando sua intenção de fazer o mesmo em favor da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 
São Tomé e Príncipe no quadro das suas relações comerciais europeias. O Brasil chega em tempo, 
com mão estendida, para participar destas negociações, um longo caminho mais que estimulado, 
determinado pela nova Constituição ora em elaboração, além de relembrar a missão histórica 
brasileira também na África.  
Parecer:   
   A Emenda visa a explicitar, no texto Constitucional, a aspiração do Brasil não apenas pela 
integração latino-americana, como também pela formação de uma comunidade luso-tropical de 
nações, que responderia aos laços profundos que mantemos com Portugal e África.  
Compreendemos o espírito que anima a proposta, mas devemos rejeitá-la em face do parecer 
favorável acolhendo a Emenda coletiva.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:00467 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Art. 4o.  
§ 4o. - O Brasil propugna que o espaço  
exterior é patrimônio comum da humanidade, podendo  
ser usado apenas para fins pacíficos; seu uso e  
exploração, não pode ser instrumento de dominação  
econômica, tecnológica, política, cultural ou  
militar de um país sobre outro, sendo vedado ao  
Brasil a participação de projeto ou aliança de  
militarização do espaço exterior. 
Justificativa: 
O espaço é hoje o grande campo de disputa entre as superpotências não apenas científica e 
econômica, mas também militar. Para a prevenção da militarização do espaço exterior, propomos o 
presente parágrafo único ao art. 4º, título I, dos Princípios Fundamentais.  
Parecer:   
   A Emenda visa a introduzir um Parágrafo Único no Art. 4o. do Projeto de Constituição para 
explicitar que o espaço exterior é patrimônio comum da humanidade podendo ser usado apenas para 
fins pacíficos. Determina que o seu uso e exploração não podem ser instrumento de dominação 
econômica, tecnológica, política, cultural ou militar de um país sobre outro e veda a participação do 
Brasil em projeto ou aliança de militarização do espaço exterior.  
Não achamos conveniente introduzir na Constituição disposição tão detalhada e específica, dada a 
rigidez do Texto Constitucional.  
Pela rejeição. 
   
      EMENDA:00881 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, suprimindo-se os  
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artigos conflitantes no Título I - Dos princípios  
Fundamentais, o seguinte artigo:  
"Art. Nos conflitos internacionais, o Brasil  
reger-se-á pela neutralidade". 
Justificativa: 
Não podem as Nações, que não passam de coletividades humanas organicamente constituídas, 
prescindir de relacionar-se umas com as outras.  
Cada Governo deveria ter o dever indeclinável de procurar, na convivência internacional, demonstrar-
se capacitado a compreender que, somados todos os povos, não se encontra outra coisa senão a 
própria Humanidade.  
E denomina-se Política Externa exatamente ao conjunto de diretrizes que presidem as relações de 
um Estado com os demais, visando à preservação de seus interesses com pleno e racional respeito 
aos dos outros, sem perder de vista os interesses superiores da própria espécie humana. 
As relações entre os povos existem desde tempos imemoriais, sempre sob os postulados do direito.  
A conduta internacional dos povos possui, como diretrizes as inerentes à política para atingir certos e 
determinados fins colimados através das relações com os outros povos e como limites as normas 
estabelecidas em Direito Internacional.  
Objetivam as nações a compreensão que conduz à harmonia e, portanto, à consolidação da paz 
internacional.  
O fim da política externa de qualquer país deve ser precisamente a vida harmoniosa com os demais 
países do mundo com vistas ao progresso da humanidade.  
O Brasil orgulha-se de uma conduta, em sua política externa, de pleno respeito às fronteiras dos 
Estados vizinhos e amigos, abstendo-se, em mais de 150 anos de sua História, de guerras e 
conquista.  
A constituição Federal vigente consagra, em seu art. 7º., que “os conflitos internacionais deverão ser 
resolvidos por negociações diretas, arbitragem e outros maiores pacíficos, com a cooperação dos 
organismos internacionais de que o Brasil participe”. E em seu parágrafo único, que “é vedada a 
guerra de conquista”. 
Tais princípios foram consagrados nas Constituições anteriores: 1891 (art. 34, item 11); 1934 (art. 4º); 
1946 (art. 4º) e 1967 (art. 7º). 
É internacionalmente reconhecida a índole pacifica do povo brasileiro. 
Urge, portanto, mormente agora com a Assembleia Nacional Constituinte, introduzir, no texto 
constitucional, o princípio da neutralidade do Brasil nos conflitos internacionais.  
Parecer:   
   A Emenda tem como objetivo introduzir no texto constitucional um dispositivo que determine que 
"nos conflitos internacionais, o Brasil reger-se-á pela neutralidade".  
Segundo o seu ilustre Autor, o fim da política externa de qualquer país deve ser a vida harmoniosa 
com os demais países do mundo, com vistas ao progresso da humanidade.  
Relembra os dispositivos de nosso texto constitucional vigente que vedam a guerra de conquista e 
enfatizam a solução pacífica dos conflitos internacionais, para demonstrar a necessidade de inclusão 
do princípio da neutralidade.  
Cremos, entretanto, que o princípio proposto é por demais radical e não deveria figurar no texto rígido 
de uma Constituição, tendo em vista as eventualidades de casos concretos, que demandam tomadas 
de posições urgentes. 
 
EMENDA:01194 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Parágrafo único ao  
artigo 4o. do Projeto da Comissão de Sistematização:  
"Art. 4o. - ...............................  
Parágrafo único. O Brasil não manterá  
relações diplomáticas e nem firmará tratados,  
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acordos ou pactos com países que adotem políticas  
oficiais de discriminação racial." 
Justificativa: 
O Brasil participou, perdendo vários de seus filhos, na II Guerra Mundial, para livrar o mundo do 
regime totalitário do III Reich, cujo governo julgava-se no direito de mandar exterminar, com incríveis 
requintes de perversidade, outras raças, por considerar pura e superior a raça ariana a que pertencia. 
Destarte, exterminada seis milhões de judeus, entre outros aptos de extrema perversidade. 
Dessas cinzas, com a mesma legislação adotada pelo nacional-socialismo da Alemanha de Hitler e, 
cometendo os mesmos crimes contra a humanidade, surgiu o regime do “apartheid” do governo da 
África do Sul, ainda gozando de uma impunidade inconcebível e violando todas as regras 
internacionais de convivência pacifica entre os povos, pelas violências que comete. 
O atual art. 4º do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, diz que o Brasil 
fundamentará suas relações internacionais na intocabilidade dos direitos humanos; e portanto, um 
contra senso de deixar de acatar, a presente emenda que visa a resguardar o Brasil de manter 
relações com países totalitários que violentam e desrespeitam os direitos humanos. 
A disposição em apreço já foi objeto de extensos debates na “Subcomissão dos Negros, Populações 
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias” e na Comissão de Ordem Social, nas quais recebeu a 
indispensável acolhida. 
Merece o indispensável apoio de todos os brasileiros, por ser o Brasil a segunda nação negra do 
Universo.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir, no texto Constitucional, uma proibição para o Brasil de manter relações 
diplomáticas ou de firmar tratados, acordos ou pactos com países que adotem políticas oficiais de 
discriminação racial.  
A ilustre autora entende que o dispositivo é indispensável na Constituição do Brasil, que é a segunda 
nação negra do universo.  
Não acolhemos a Emenda. Assim como no Chile do General Pinochet, na África do Sul deve 
permanecer aberta a Representação do Brasil para ajudar a causa de liberdade e da igualdade entre 
os homens.  
Nós estaremos lá, quando chegar a hora da verdade e da justiça. Nenhum tratado, acordo ou pacto 
será aprovado pelo Congresso Nacional com países que adotem oficialmente a discriminação racial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01359 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 47.  
Incluam-se dois parágrafos ao art. 4o. do  
Projeto de Constituição com a seguinte redação:  
"Art. 47. - ..................................... 
§ 1o. - O Brasil manterá relações  
diplomáticas com todas as entidades ou  
organizações representativas de povos,  
reconhecidas pela ONU;  
§ 2o. - O Brasil não manterá relações  
diplomáticas com países que adotem políticas  
segregacionistas;" 
Justificativa: 
O texto que propomos objetiva incluir no texto constitucional a definição precisa dos princípios que 
devem nortear a política externa brasileira, mantendo relações diplomáticas com países e com 
entidades ou organizações representativas de povos, reconhecidas pela ONU. Ao mesmo tempo, 
defendemos a adoção do princípio constitucional de proibição da manutenção de relações 
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diplomáticas com países que adotem políticas segregacionistas, à exemplo do apartheid adotado pela 
África do Sul.  
Parecer:   
   A Emenda visa a incluir dois parágrafos no Art. 4o. do Projeto da Constituição.  
Um dos parágrafos estabelece que o Brasil manterá relações com todas as entidades ou 
organizações representativas de povos, reconhecidas pela ONU.  
O segundo proíbe que o Brasil mantenha relações diplomáticas com países que adotem políticas 
segregacionistas.  
Quanto ao primeiro parágrafo, julgamos inconveniente a medida, que, a nosso ver, não deveria ser 
matéria constitucional.  
Quanto ao segundo, remetemos ao parecer dado à Emenda  
no. 2P01194/2. 
   
   EMENDA:01530 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Art. 4o.  
Dê-se ao Art. 4o., do Projeto de  
Constituição, aprovado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação e parágrafos:  
Art. 4o. - O Estado brasileiro, no exercício  
de sua soberania, participa da sociedade  
internacional por meio de tratados e compromissos  
com os demais Estados soberanos, com organismos  
internacionais e com outras entidades dotadas de  
personalidade internacional.  
§ 1o. - Tratados e compromissos  
internacionais dependem de aprovação do Congresso  
Nacional, excetuados os que visem simplesmente  
executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar  
tratados preexistentes e os de natureza meramente  
administrativa.  
§ 2o. - O conteúdo normativo dos tratados e  
compromissos internacionais incorpora-se à ordem  
interna, revogando a lei anterior. 
Justificativa: 
A participação do Brasil na comunidade internacional não pode ser tratada como simples “carta de 
intenções”. Ressalta a soberania de nosso Estado, que, portanto, se posiciona da maneira mais 
adequada em face das questões internacionais, o texto constitucional deve prever a realização de 
tratados e compromissos com outros Estados soberanos, garantindo a interação entre os povos. 
Tais tratados e compromissos devem, no entanto, ser submetidos à apreciação do Congresso 
Nacional, uma vez que passarão a compor o ordenamento jurídico interno.  
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar o Art. 4o. do Projeto de Constituição para enfatizar que o Estado Brasileiro 
participa da sociedade internacional por meio de tratados e compromissos com os demais Estados 
soberanos, os organismos internacionais e demais entidades dotadas de personalidade 
internacional.  
Especifica que estes tratados e compromissos requerem aprovação do Congresso Nacional, salvo 
quando visem apenas a executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados preexistentes ou 
sejam de natureza meramente administrativa.  
Determina ainda que o conteúdo normativo dos tratados e compromissos internacionais incorpora-se 
à ordem interna, revogando a lei anterior.  
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Não consideramos aconselhável ou conveniente a inclusão das sugestões propostas no texto 
constitucional, face à síntese que se pretende assegurar ao dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:02037 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPURAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO I 
Dê-se ao Título I do Projeto de Constituição de Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
TÍTULO I 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
[...] 
Art. 4º O Brasil fundamentará suas relações internacionais nos princípios da independência nacional, 
da previdência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da igualdade entre os 
Estados, da solução pacífica dos conflitos e da defesa da paz, bem como no repúdio ao terrorismo e 
ao racismo, e propugnará pela cooperação entre os povos e pelo congresso da humanidade.  
Art. 5º O Brasil apoiará a livre integração econômica, social e cultural dos povos da América Latina.  

Assinaturas  

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

36. Osmar Leitão  
37. Mauro Borges  
38. João Machado Rollemberg  
39. Erico Pegoraro 
40. Ewaldo Gonçalves  
41. Raimundo Lira (em 

apoiamento) 
42. Amaral Netto 
43. Antonio Salim Curiati 
44. José Luiz Maia  
45. Carlos Virgílio  
46. Arnaldo Martins  
47. José Mendonça Bezerra  
48. José Lourenço 
49. Ronaro Correia  
50. Paes Landim 
51. Alécio Dias  
52. Mussa Demes  
53. Jessé Freire  
54. Gandi Jamil 
55. Alexandre Costa  
56. Albérico Cordeiro  
57. Iberê Ferreira 
58. José Santana de 

Vasconcellos  
59. Christovam Chiaradia 
60. Mário Bouchardet 
61. Melo Freire  
62. Leopoldo Bessone 
63. Aloisio Vasconcelos  
64. Messias Gois 
65. Tito Costa 
66. Caio Pompeu  
67. Felipe Cheidde  
68. Virgílio Galassi 

69. Manoel Moreira  
70. Eliel Rodrigues  
71. Rubem Branquinho  
72. Max Rosenmann 
73. Daso Coimbra  
74. João Rezek 
75. Roberto Jefferson 
76. João Menezes  
77. Vingt Rosado  
78. Cardoso Alves  
79. Paulo Roberto  
80. Lourival Baptista 
81. Bonifácio de Andrada 
82. Cleonâncio Fonseca  
83. Agripino de Oliveira Lima 
84. Marcondes Gadelha  
85. Maluly Neto 
86. Mello Reis  
87. Arnold Fioravante  
88. Jorge Arbage 
89. Chagas Duarte  
90. Álvaro Pacheco  
91. Felipe Mendes  
92. Alysson Paulinelli 
93. Aloysio Chaves  
94. Sotero Cunha  
95. Gastone Righi  
96. Dirce Tutu Quadros  
97. José Elias Murad 
98. Mozarildo Cavalcanti  
99. Flávio Rocha  
100. Gustavo de Faria  
101. Flávio Palmier da Veiga  
102. Gil César  
103. João da Matta 
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104. Dionísio Hage  
105. Leopoldo Pares  
106. Rosa Prata  
107. Mário de Oliveira  
108. Sílvio Abreu  
109. Luiz Leal 
110. Genésio Bernardino  
111. Alfredo Campos  
112. Theodoro Mendes  
113. Amílcar Moreira  
114. Oswaldo Almeida 
115. Ronaldo Carvalho  
116. José Freire  
117. Sadie Hauache  
118. Aluizio Campos  
119. Eunice Michiles  
120. Siqueira Campos  
121. Samir Achôa  
122. Maurício Nasser 
123. Francisco Dornelles 
124. Mauro Sampaio  
125. Stélio Dias 
126. Airton Cordeiro  
127. José Camargo  
128. Mattos Leão 
129. José Tinoco  
130. João Castelo 
131. Guilherme Palmeiras  
132. Carlos Chiarelli 
133. Djenal Gonçalves  
134. Expedito Machado  
135. Manuel Viana  
136. Luiz Marques  
137. Furtado Leite  
138. José Egreja  
139. Ricardo Izar  
140. Afif Domingos  
141. Jayme Paliarin 
142. Delfim Netto 
143. Farabulini Júnior  
144. Fausto Rocha  
145. Ézio Ferreira  
146. José Dutra  
147. Carrel Benevides  
148. Joaquim Sucena 

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

165. Roberto Balestra  
166. Antonio Carlos Mendes 

Thame  
167. Jairo Carneiro  
168. Paulo Marques 
169. Rita Furtado  
170. Jairo Azi 
171. Fábio Raunheitti 
172. Feres Nader 
173. Eduardo Moreira  
174. Manoel Ribeiro  
175. Naphtali Alves de Souza 
176. José Melo  
177. Jesus Tajra 
178. Enoc Vieira  
179. Joaquim Haickel 
180. Edison Lobão  
181. Victor Trovão  
182. Onofre Corrêa  
183. Albérico Filho  
184. Vieira da Silva  
185. Costa Ferreira  
186. Eliézer Moreira  
187. José Teixeira  
188. Nyder Barbosa  
189. Pedro Ceolin  
190. José Lins  
191. Homero Santos  
192. Osmundo Rebouças 
193. José Elias  
194. Rodrigues Palma  
195. Levy Dias  
196. Rubem Figueiró 
197. Rachid Saldanha Derzi 
198. Ivo Cersósimo  
199. Telmo Kirst 
200. Darcy Pozza  
201. Arnaldo Prieto  
202. Osvaldo Bender  
203. Adyson Motta  
204. Hilário Braun  
205. Paulo Mincarone  
206. Adroaldo Streck 
207. Victor Faccioni  
208. Luiz Roberto Ponte  
209. João de Deus Antunes  
210. Júlio Campos  
211. Ubiratan Spinelli 
212. Jonas Pinheiro  
213. Lourenberg Nunes Rocha  
214. Cunha Bueno  
215. Roberto Campos  
216. Sérgio Werneck 
217. Raimundo Rezende  
218. José Geraldo  
219. Álvaro Antônio  
220. Luiz Soyer  
221. Délio Braz  
222. Jalles Fontoura  
223. Paulo Roberto Cunha  
224. Pedro Canedo  
225. Lúcia Vânia  

226. Nion Albernaz  
227. Fernando Cunha  
228. Antonio de Jesus  
229. Maria Lúcia  
230. Carlos Alberto  
231. Gidel Dantas  
232. Adalto Pereira  
233. Aécio de Borba  
234. Bezerra de Mello 
235. Roberto Torres  
236. Arnaldo Faria de Sá  
237. Solon Borges dos Reis  
238. Arolde de Oliveira  
239. Rubem Medina  
240. Inocêncio Oliveira  
241. Osvaldo Coelho  
242. Salatiel Carvalho  
243. Cláudio Ávila  
244. Marco Maciel  
245. Gilson Machado  
246. Ricardo Fiuza 
247. Marluce Pinto 
248. Ottomar Pinto  
249. Olavo Pires  
250. Carlos Sant’Anna 
251. Nabor Júnior  
252. Geraldo Fleming  
253. Osvaldo Sobrinho  
254. Edivaldo Mota  
255. Paulo Zarzur  
256. Nilson Gibson  
257. Marcos Lima  
258. Milton Barbosa  
259. Ubiratan Aguiar  
260. Denisar Arneiro  
261. Jorge Leite  
262. Roberto Leite  
263. Dalton Canabrava  
264. Carlos De Carli 
265. Asdrúbal Bentes  
266. Jarbas Passarinho  
267. Gerson Peres  
268. Carlos Vinagre  
269. Fernando Velasco  
270. Arnaldo Moraes  
271. Fausto Fernandes  
272. Domingos Juvenil 
273. Francisco Sales  
274. Assis Canuto  
275. José Viana 
276. Leal Varela  
277. Ismael Wanderley  
278. Antonio Câmara  
279. Henrique Eduardo Alves  
280. Oscar Corrêa  
281. Maurício Campos  
282. Vinícius Cansanção  
283. Chico Humberto  
284. Aloysio Teixeira  
285. Chagas Neto 
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Justificativa:  
Esta emenda visa principalmente, adequar o texto do Título I do Projeto de Constituição ao objetivo de 
aperfeiçoamento da democracia representativa, eficiente e operacional, que a sociedade brasileira almeja. 
Regime político este que, além do mais, não se coaduna com os postulados da democracia direta, 
inaplicáveis à realidade contemporânea. 
Parecer:   
Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei 
pela aprovação, com ressalva dos eventuais destaques pedidos. 
Pela aprovação parcial. 
PELA APROVAÇÃO: Art. 1º , Parágrafo único; Art. 2º e Art. 4º.  
PELA REJEIÇÃO: Art. 3º e seus incisos e Art. 5º. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

    EMENDA:00240 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 8o. das Disposições  
Constitucionais Transitórias o trecho:  
"... tendo em vista a formação de uma  
comunidade latino-americana de nações". 
Justificativa: 
A Constituição deve ser orientar no sentido da definição de normas com cunho de perenidade ou, no mínimo, 
duradouras. E, nessa medida, não deve contemplar propósitos sujeitos a fatores contingenciais. 
Poderá em algum momento, por circunstancia ora não previsíveis, deixar de convir ao País manter-se atado à 
“comunidade latino-americana”.  
Esta convergência deve estar afeita apenas às circunstancias do momento histórico, mas não registrado de 
forma determinística em uma Constituição.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda suprimir a expressão "visando à formação de uma comunidade latino-americana de 
nações" do art. 8o. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  
Emitimos parecer favorável à supressão de todo o artigo, ao opinar sobre a emenda no. 2T01740-5.  
Somos, pois, pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00341 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Devolva-se o Art. 8o. das Disposições  
Transitórias ao Título I como Artigo 5o. 
Justificativa: 
Não faz sentido, e é, portanto, contraditório colocar como norma transitória a busca da integração econômica, 
política, social e cultural do Brasil com os povos da América Latina. Isso deve constituir um esforço 
permanente. 
Salienta-se que o plenário ao aprovar o dispositivo, o fez como artigo integralmente do Título I.  
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer que ofereci à emenda no. 2T-01740-5. 
   
   EMENDA:00468 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PSDB/DF) 
Texto:   
   Transfira-se a norma do art. 8o. do Ato das  
Disposições Constitucionais Transitórias para o  
texto das disposições permanentes, passando a  
constituir Parágrafo único do art. 4o. da  
Constituição, "mantida a redação oferecida no  
Projeto de Constituição "B", assim:  
"Art. 4o. ..................................  
Parágrafo único - A República Federativa do  
Brasil buscará a integração econômica, política,  
social e cultural dos povos da América Latina,  
visando à formação de uma comunidade latino-  
americana de nações". 
Justificativa: 
O artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias contem norma de caráter permanente ou, na 
pior das hipóteses, do caráter geral. Aliás, tal dispositivo consagra decisão de política externa do Brasil, ao 
assinar o Tratado de Montevideo de 1980, que institui o Mercado Comum Latino-Americano, além de 
corresponder à ação política do atual Governo brasileiro de intensificar sua participação no processo de 
integração regional.  
Tratando-se de norma, nitidamente, programática, fixando princípio de política externa, no âmbito das relações 
internacionais a que se compromete a República Federativa do Brasil, nada mais correto e conveniente do que 
transferir-se a referida norma, com a redação oferecida pelo Relator, para o texto das disposições 
permanentes da Constituição.  
Assim, nossa emenda objetiva propor que o atual dispositivo passe a constituir Parágrafo único do artigo 4º do 
Projeto, adequadamente, consubstanciaria princípio especial entre os que ali se estabelecem como 
fundamento de nossas relações internacionais. 
Pretendemos, desse modo, contribuir para uma necessária correlação de técnica legislativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer que ofereci à emenda no. 2t-01740-5. 
   
   EMENDA:01189 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS NETO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Transponha-se artigo 5o., LXXX, para o artigo 4o. 
Justificativa: 
O asilo político, diplomático ou territorial, não constitui direito ou garantia de brasileiro ou estrangeiro residente, 
matéria objeto do artigo 5º, mas princípio que tem a ver com as relações internacionais do Brasil, matéria 
versada no artigo 4º. A contradição decorrente da colocação do dispositivo é manifesto.  
Parecer:   
   A transposição proposta merece aprovação, uma vez que o asilo político, diplomático ou territorial é princípio 
que tem afinidade com as relações internacionais do Brasil, matéria versada no art. 4o. 
   
   EMENDA:01544 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   TEXTO ATUAL  
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  
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Art. 8o. - "A República Federativa do Brasil  
buscará a integração econômica, política, social e  
cultural dos povos da América Latina, visando à  
formação de uma comunidade latino-americana de  
nações".  
TEXTO PROPOSTO  
Art. 8o. - "A República Federativa do Brasil  
buscará a integração econômica, política e  
cultural dos povos da América Latina, visando à  
formação de uma comunidade latino-americana". 
Justificativa: 
- não é matéria constitucional, tanto que não se refere a nenhum dos Títulos da Constituição,  
- o assunto é tratado no nível apropriado, por organizações regionais como a ALADI, 
- apresenta uma impropriedade na expressão “de nações”, de conceituação difícil, passível de interpretações 
diversas; seria mais adequado de “Estados”, 
- como não se pode alterar o texto no 2º turno da votação propõe-se, a ser mantido o artigo, a supressão “de 
nações”.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do parecer que ofereci à emenda no. 2t-01740-5. 
   
   EMENDA:01740 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 8o. do Ato das  
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 
O objetivo da norma suprimida não precisa figurar em nível constitucional. O Brasil buscá-lo-á na medida de 
seu interesse. 
Não deve expor-se a um comendo constitucional, sujeito, agora, a mandado de injunção, que qualquer súbito 
latino-americano, residente no País, poderá ajuizar para compelir o Governo a tornar efetiva a norma 
programática.  
Por outro lado, a integração econômica e cultural far-se-á naturalmente, na medida e segundo os nossos 
interesses. Mas a integração política e contrária à soberania nacional em qualquer circunstância. Está no texto 
como um recurso retórico que poderá onerar as novas gerações, provocando, até, um inaceitável conflito 
intergeneracional, que cumpre evitar. 
Ademais, o dispositivo no inciso IX do artigo 4º é suficiente porque abrange, também, os povos da América 
Latina.  
Parecer:   
   O nobre senhor Constituinte Carlos Santana, através da presente emenda, propõe a supressão do art. 8o. do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determina busque a República Federativa do Brasil "a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações".  
Sobre o mesmo dispositivo foram apresentados outras proposições com objetivos diversos. Assim, os nobres 
senhores Constituintes Sigmaringa Seixas, Cláudio Ariola e Geraldo Melo advogam a sua reposição no texto 
permanente (Título I).  
Os nobres senhores Constituintes Aloisio Vasconcelos e Mauro Borges o querem menor.  
Na redação do Projeto, localizei a regra no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo em vista 
seu caráter. Ele, de fato, propõe uma ação limitada no tempo, cujo termo final verá o dia em que efetivada a 
antes referida integração social, econômica, política e cultural, dar-se-á a formação da comunidade.  
A presente emenda vem animada em justificação capaz, que assinala:  
a) O objetivo da norma não precisa figurar em nível Constitucional;  
b) Mantida a norma, ficaremos expostos "a um comando Constitucional, sujeito, agora, a mandado de injunção, 
que qualquer súdito latino americano residente no País, poderá ajuizar para compelir o Governo a tornar 
efetiva a norma programática";  
c) A integração econômica e cultural far-se-á naturalmente, na medida e segundo os nossos interesses;  
d) A integração política é contrária à soberania nacional em qualquer circunstância.  
A matéria é, pois, de cunho polêmico. O tema impõe maior reflexão.  
Sem embargo do respeito que nos inspiram os defensores da integração e da comunidade, até porque somos 
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dos que aspiram com um Continente unido, sob a égide dos ideais de paz e progresso, opinamos pela 
aprovação da emenda. 
 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00185 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 3o. (...)  
VI - Solução pacífica de controvérsias; 
Justificativa: 
A terminologia correta é a proposta, controvérsias, e não conflitos como na fórmula objetada. 
 
 
   EMENDA:00449 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"A República Federativa do Brasil buscará a integração..."  
Leia-se:  
"É dever da República Federativa do Brasil buscar..." 
Justificativa: 
Como redigido, não passa o preceito de mera declaração de intenção, que não constitui nenhum dever ou 
obrigação para a República Federativa do Brasil. Penso que isso não foi o que desejou o autor da proposta, 
mas determinar que o Brasil empreende esforços nessa direção, em função de um dever constitucional.  
 
   EMENDA:00622 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Inverter a ordem dos incisos VI e VII. 
Justificativa: 
Sem dúvida, a defesa da paz deve anteceder a afirmação de que se procura sempre a solução pacífica do 
conflito.  
Primeiro, deve-se procurar não se gerar conflitos, com a implantação de uma paz duradoura, e só usar a 
“solução pacífica dos conflitos” na resolução de possíveis cizânias.  
 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
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