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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. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.  
      § 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e 
o selo nacionais.  
      § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.  
  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00867 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NAS DISPOSIÇÕES GERAIS, SEREM SIMBOLOS NACIONAIS: A BANDEIRA,  
O HINO, O SELO E AS ARMAS VIGENTES NA DATA OU PROMULGAÇÃO DA  
CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:01162 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO AOS TERRITÓRIOS O DIREITO DE POSSUIR SEUS  
PRÓPRIOS SÍMBOLOS. 
   
   SUGESTÃO:02250 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ADOTADO O PORTUGUÊS COMO LÍNGUA NACIONAL, QUE SEJA  

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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LIVRE O USO DOS SÍMBOLOS NACIONAIS PELO POVO, E OUTROS PRINCÍPIOS  
GERAIS QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO TEXTO CONSTITUCIONAL. 
   
   SUGESTÃO:02936 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PEABIRU -PR 
ELIZEO ZACARKIM 
MUNICÍPIO: PEABIRU CEP: 87250 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE MODIFICAÇÕES NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA, CONFORME  
ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:02947 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE TUPÃSSI - PR 
VALTER MARTINS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: TUPASSI CEP: 85932 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE MODIFICAÇÕES NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA, CONFORME  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02962 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL - PR 
NARCIZO JOVENTINO CACILHA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE MODIFICAÇÃO NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA, CONFORME  
ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:02992 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR 
APARECIDO DAMASCENO - DIRETOR-SECRETÁRIO 
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE MODIFICAÇÃO NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA, CONFORME  
ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:03061 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS TENHAM  
SÍMBOLOS PRÓPRIOS. 
   
   SUGESTÃO:03259 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE OS SÍMBOLOS NACIONAIS QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04726 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS, TERRITÓRIOS, O DISTRITO FEDERAL E OS  
MUNICÍPIOS POSSAM TER SEUS PÓRPIOS SÍBOLOS. 
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   SUGESTÃO:04847 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJA A LÍNGUA OFICIAL DO BRASIL O PORTUGUÊS. 
   
   SUGESTÃO:04851 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS, OS TERRITÓRIOS, O DISTRITO FEDERAL E OS  
MUNICÍPIOS POSSAM TER SÍMBOLOS PRÓPRIOS. 
   
   SUGESTÃO:04859 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DEFININDO OS SÍMBOLOS NACIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:05833 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS TERRITÓRIOS FEDERAIS  
E OS MUNICÍPIOS POSSAM TER SÍMBOLOS PRÓPRIOS. 
   
   SUGESTÃO:06164 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE SÍMBOLOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:07284 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM SÍMBOLOS NACIONAIS A BANDEIRA, O HINO, O SELO, AS  
ARMAS DA REPÚBLICA E OUTROS PREVISTOS EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:09534 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   SEMINÁRIO NACIONAL DA TROVA (6 VITÓRIA, 1986) 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES TROCISTAS - FEBET 
RUA GENERAL GLICÉRIO 407 AP 602 MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO CEP : 20000 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LÍNGUA OFICIAL DO PAÍS SEJA O PORTUGUÊS DE EXPRESSÃO  
BRASILEIRA, DENOMINADO LÍNGUA BRASILEIRA, ESCRITO EM LINGUAGUEM  
FONÉTICA. 
   
   SUGESTÃO:09877 DT REC:06/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO-PR 
OLIVINO CUSTÓDIO - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE A SUBSTITUIÇÃO DO RAMO DE FUMO EXISTENTE NO BRASÃO NACIONAL  
POR OUTRO VEGETAL DE USO MAIS NOBRE. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 5  

 

   
   SUGESTÃO:10003 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - PR 
ADOLFO EDVALDO VALEZE - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: BOA ESPERANÇA CEP: 87390 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE A SUBSTITUIÇÃO DO RAMO DE FUMO EXISTENTE NO BRASÃO NACIONAL  
POR OUTRO RAMO DE VEGETAL DE USO MAIS NOBRE. 
   
   SUGESTÃO:10013 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR 
GERALDO MARQUES MONTEIRO - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE MODIFICAÇÃO NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA, NOS TERMOS QUE  
ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:10014 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA-- PR 
JOÃO SKURA - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE MODIFICAÇÃO NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA, NOS TERMOS QUE  
ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:10063 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR 
SIDNEY JOSÉ FERREIRA - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE A SUBSTITUIÇÃO DO RAMO DE FUMO PELO DE OUTRO VEGETAL MAIS  
NOBRE NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:10101 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR 
SEBASTIÃO IRINEU LIBERAL - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: MOREIRA SALES CEP: 87370 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE A SUBSTITUIÇÃO DO RAMO DE FUMO DO BRASÃO NACIONAL POR UM OUTRO  
VEGETAL DE USO MAIS NOBRE. 
   
   SUGESTÃO:10112 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR 
JAIR DA SILVA OLIVEIRA - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE A SUBSTITUIÇÃO DO RAMO DE FUMO, EXISTENTE NO BRASÃO NACIONAL  
DA REPÚBLICA, POR UM VEGETAL DE USO MAIS NOBRE. 
   
   SUGESTÃO:10197 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   ASS. CÂMARAS MUNIC. MICRORREGIÃO DOZE-CAMPO MOURÃO-PR 
VALDINEI JOSÉ PELÓI-PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE MODIFICAÇÕES NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA. 
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   SUGESTÃO:10221 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR 
ABILIO PEDRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DA PLATINA CEP: 86430 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA SUBSTITUÍDO O RAMO DE FUMO DO BRASÃO NACIONAL DA  
REPÚBLICA PELO DE UM VEGETAL NOBRE. 
   
   SUGESTÃO:10249 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL TELEMACO BORBA - PR 
PEDRO CORTEZ - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: TELEMACO BORBA CEP: 84260 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE A SUBSTITUIÇÃO DO RAMO DE FUMO EXISTENTE NO BRASÃO NACIONAL  
PELO RAMO DE UM VEGETAL MAIS NOBRE. 
   
   SUGESTÃO:10252 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL - PR 
ANTÔNIO CUBAS CLAUDINO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: TIJUCAS DO SUL CEP: 83190 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE A SUBSTITUIÇÃO DO RAMO DE FUMO DO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA  
PELO RAMO DE UM OUTRO VEGETAL. 
   
   SUGESTÃO:10766 DT REC:05/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL - PR 
LEONIDE EVANGELISTA DESPLANCHES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CERRO AZUL CEP: 83570 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE ALTERAÇÃO NO BRASÃO NACIONAL DA REPÚBLICA. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 5ª reunião da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 
Internacionais notas taquigráficas da audiência pública realizada em 30/4/1987, sobre Aspectos 
internos da Soberania / A nacionalidade e as Relações Exteriores da República. 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. 9º São símbolos da Nação Brasileira, a bandeira, o hino, o escudo e as armas 

da República adotadas à data da promulgação desta Constituição. 

FASE B – Emenda Total de emendas localizadas: 4.  

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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ao anteprojeto do 
relator 

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 9º - O português é a língua nacional do Brasil e os seus símbolos, a bandeira, 

o hino, o escudo e as armas da República, adotados à data da promulgação desta 

Constituição. 

 

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

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

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

partir da 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 

 

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

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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

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

valores fundamentais da vida humana seja igual para todos.  

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

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

Territórios.  

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

principal finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de 

todos no seu processo de desenvolvimento.  

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

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

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

a) a soberania do povo;  

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

c) o pluralismo político.  

§ 5º - São tarefas fundamentais do Estado:  

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

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

toda tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

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

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

constitucionalidade e a legalidade;  

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

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

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

qualidade de vida do povo.  

§ 6º - São símbolos nacionais, de livre uso pelo povo, respeitada a lei, a Bandeira, o 

Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados na data da promulgação desta 

Constituição;  

§ 7º - O Português é a língua nacional do Brasil. 

 

FASE B – Emenda Total de emendas localizadas: 3.  

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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ao anteprojeto do 
relator 

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

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

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

valores fundamentais da vida humana seja igual para todos.  

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

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

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

principal finalidade é promover a identidade nacional pela integração igualitária de 

todos no seu processo de desenvolvimento.  

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

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

§ 4º - Os princípios fundamentais do Estado brasileiro são: a) a soberania do povo; 

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

pluralismo político.  

§ 5º - São tarefas fundamentais do Estado:  

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

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

toda tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 

objetivos internos;  

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

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

constitucionalidade e a legalidade;  

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

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

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

qualidade de vida do povo.  

§ 6º - São símbolos nacionais, de livre uso pelo povo, respeitada a lei, a Bandeira, o 

Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados na data da promulgação desta 

Constituição;  

§ 7º - O Português é a língua oficial do Brasil. 

 

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

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

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte - DANC de 9/7/1987, 

Supl., a partir da p. 27. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

 

 
SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - IIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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

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

Federal.  

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

§ 2º - A União Federal compreende os Territórios.  

§ 3º - O Distrito Federal é a capital da União Federal.  

§ 4º - São símbolos nacionais a Bandeira, o Hino e as Armas da República, 

adotados na data da promulgação desta Constituição, e outros estabelecidos em 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
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lei; os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.  

§ 5º - É livre o uso de símbolos nacionais pelo povo, na forma da lei.  

§ 6º - O Português é a língua nacional do Brasil. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

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

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

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

§ 2º - Os Territórios integram a União.  

§ 3º - O Distrito Federal é a capital da União.  

§ 4º - São símbolos nacionais a Bandeira, o Hino e as Armas da República, 

adotados na data da promulgação desta Constituição, e outros estabelecidos em 

lei; os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.  

§ 5º - É livre o uso de símbolos nacionais pelo povo, na forma da lei.  

§ 6º - O Português é a língua oficial do Brasil.  

 

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

votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte - DANC de 25/6/1987, 

Supl., a partir da p. 35. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

estado/subcomissao2a 

 

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: 6.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 12 - A língua nacional do Brasil é o Português, e são símbolos nacionais a 

Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados na data da 

promulgação da Constituição. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 12 - A língua oficial do Brasil é o Português, e são símbolos nacionais a 

Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados na data da 

promulgação da Constituição. 

 

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

Homem e da Mulher a votação do Substitutivo do Relator.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 2/7/1987, Supl., a partir 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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da p. 2. Disponível em: 

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

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

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

direitos-e-garantias 

 

 
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

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

pela união indissolúvel dos Estados, e tem como finalidade:  

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

internacional;  

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

valorização;  

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

oportunidades para a efetivação da justiça;  

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

econômico e cultural.  

§ 1º - São símbolos nacionais a Bandeira, o Hino e as Armas da República, 

adotados na data da promulgação desta Constituição.  

§ 2º - Lei federal regulará o uso dos símbolos nacionais.  

§ 3º - O idioma português é a língua oficial do Brasil. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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

pela união indissolúvel dos Estados, e tem como finalidade:  

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

internacional;  

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

valorização;  

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

oportunidades para a efetivação da justiça;  

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

econômico e cultural.  

§ 1º - São símbolos nacionais a Bandeira, o Hino e as Armas da República, 

adotados na data da promulgação desta Constituição.  

§ 2º - Lei federal regulará o uso dos símbolos nacionais.  

§ 3º - O idioma português é a língua oficial do Brasil. 

 

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

Substitutivo do Relator.   

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 01/07/1987, Supl. 86, a 

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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partir da p. 2. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

estado/comissao2).  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 23 - A língua oficial do Brasil é o Português, e são símbolos nacionais a 

Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados na data da 

promulgação da Constituição. 

 

Art. 44 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos eles 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - O Distrito Federal é a capital da União.  

§ 2º - Os Territórios integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembléias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

por plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar.  

§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar federal, dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, da 

aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se darão por lei 

estadual.  

§ 5º - Lei complementar federal disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

§ 6º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 22 - A língua oficial do Brasil é o Português, e são símbolos nacionais a 

Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República adotados na data da 

promulgação da Constituição. 

[...] 

Art. 49 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos eles 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - O Distrito Federal é a capital da União.  

§ 2º - Os Territórios integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembléias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

por plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.  

§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
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obedecidos os requisitos previstos em lei complementar federal, dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, da 

aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se darão por lei 

estadual.  

§ 5º - Lei complementar federal disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

§ 6º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 12 - A língua nacional do Brasil é a portuguesa, e são símbolos nacionais a 

bandeira, o hino, o escudo e as armas da República. 

[...] 

Art. 28 - A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o 

Distrito Federal, todos autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º - Os Territórios Federais integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembléias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

mediante referendo, e do Congresso Nacional.  

§ 4º - Lei complementar federal disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

§ 5º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 12 - A língua nacional do Brasil é a portuguesa, e são símbolos nacionais a 

bandeira, o hino, as armas da República e o selo nacional já adotados na data da 

promulgação desta Constituição. 

[...] 

Art. 17 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º - Os Territórios Federais integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembléias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

através de plebiscito, e do Congresso Nacional.  

§ 4º - Lei complementar disporá sobre a criação de Território, sua transformação 

em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

§ 5º - Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios poderão ter 

símbolos próprios. 
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 15. A língua nacional é a portuguesa, e são símbolos nacionais a bandeira, o 

hino, as armas da República e o selo nacional já adotados na data da promulgação 

desta Constituição. 

[...] 

Art. 20. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º Os Territórios Federais integram a União.  

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 

se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembléias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

através de plebiscito, e do Congresso Nacional.  

§ 4º Lei complementar disporá sobre a criação de Território, sua transformação em 

Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios poderão ter 

símbolos próprios. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 14, e  

Emenda Substitutiva do Centrão  nº 02039, art. 19, § 5º. 

 

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

2º) 

Art. 13. O português é a língua oficial da República Federativa do Brasil, que tem 

por símbolos a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.  

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os Territórios 

poderão ter símbolos próprios. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o Art. 13, conforme relatório 

geral, volume 299, página VII transcrito abaixo: 

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

299.pdf 

“TÍTULO 11, CAPÍTULO 111 

Art. 13 :. Em vez de "o português é a língua nacional" empreguei "língua oficial", 

que melhor identifica o ditame constitucional, pois entre nós brasileiros outras 

línguas nacionais existem, como as indígenas. De outra parte acrescentei ao artigo 

comentado parágrafo único, com a redação do § 5º do art. 20 do texto aprovado em 

primeiro turno, por julgar ser este o local mais adequado para o tratamento da 

matéria que constitui seu objeto. ” 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
Art. 12. O português é a língua oficial da República Federativa do Brasil, que tem 

por símbolos a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.  

                                                      
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://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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(fim 2º turno) 

 

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os Territórios 

poderão ter símbolos próprios. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 13.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1998, Supl. B, p. 

180 e 222. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.  

§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e 

o selo nacionais.  

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA E DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS - IA 
 
   
   EMENDA:00026 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   TÍTULO I - Da Soberania  
Emenda aditiva:  
Onde couber  
"Art. O Português é a língua nacional do Brasil. 
Justificativa: 
A história nos demostra que, desde os tempos coloniais, a língua portuguesa tem garantido a 
manutenção da unidade nacional do Brasil. 
Está a exigir mais carinhoso cuidado em eu estudo na escola. Embora cada idioma seja dinâmico, 
suscetível de metamorfoses, não é admissível que o português se deteriore e se degrade ante a 
perniciosa invasão de estrangeirismos perfeita portável colonialismo cultural norte-americano. 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

Se temos de imitar, imitemos algo bom, como o exemplo que nos vem da França, onde não se 
permite a utilização de palavras ou expressões estrangeiras para a denominação de casas 
comerciais e logradouros públicos. A conservação de pureza da língua garante a conservação do 
tesouro cultural da nacionalidade. 
   
   EMENDA:00028 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   TÍTULO Da soberania  
Emenda Modificativa  
O artigo 9o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. São símbolos permanentes da Nação  
Brasileira a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas  
da República, adotados à data da promulgação desta  
Constituição, usados rigorosamente na forma da  
lei, e sua alteração, parcial ou total, se dará  
após aprovação em plebiscito popular e de lei no  
Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Por meio dos símbolos, tem-se a imagem da Pátria. 
O uso deles obedece a uma regulamentação, para evitar-se a sua deformação caricatural, em 
prejuízo da nobreza do sentimento de civismo do povo. 
Qualquer alteração, parcial ou total, dos símbolos nacionais só se dará após o povo pronunciar-se 
através de plebiscito. Sem o consentimento do povo, nenhum símbolo nacional poderá ser 
modificado. 
   
   EMENDA:00095 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LUIZ VIANA NETO (PMDB/BA) 
Texto:   
   No Título I - Da Soberania - inclua-se um  
artigo com a seguinte redação:  
"O Português é a língua nacional do Brasil." 
Justificativa: 
Sendo a língua um dos fatores essenciais à formação da nacionalidade, é indispensável que a Lei 
Maior a ela se reporte, definindo explicitamente qual a língua oficial do País. 
   
   EMENDA:00109 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   O art. 9o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. São símbolos da Nação brasileira, e  
inalteráveis, a Bandeira Nacional, o Hino  
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Nacional, as Armas Nacionais e o Selo Nacional,  
vigorantes à data da promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
A presente modificação visa manter todos os símbolos nacionais que caracterizam a Nação 
Brasileira, já consagrados pela tradição e confirmado pelas Leis vigentes, como sua respectiva 
nomenclatura oficial. 
O termo “inalteráveis” visa a mantê-los imunes de tentativas mudancistas, que desrespeitam as 
tradições e valores da nacionalidade. 
A expressão “vigorante na data da promulgação desta Constituição” torna-se necessária para que 
seja assegurada a vigência dos atuais símbolos Nacionais, com todas as suas características. 
 
 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E DAS GARANTIAS - IB 
 
   EMENDA:00059 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Do Capítulo referente aos Direitos Políticos  
(Da Soberania), suprimam-se o art. 1o. e seus parágrafos. 
Justificativa: 
O Anteprojeto, logo no limiar das disposições concernentes aos Direitos Políticos, estende-se em 
definições confusas sobre a Soberania, assim ferindo não só a clareza do texto como indo além da 
órbita da competência regimental desta Subcomissão. Em abono dessa afirmativa, e para não trazer 
à colação o comparativo das Constituições brasileiras sobre essa matéria - usualmente tratada de 
forma simples e objetiva -, anotamos que o artigo 19 esclarece que o "Brasil é uma República 
soberana... empenhada em que o acesso aos valores fundamentais da vida humana seja igual para 
todos” para logo em seguida, no parágrafo 29 desse mesmo artigo, dispor que "o Estado brasileiro... 
tem como finalidade precípua a integração igualitária de todos". 
Essas repetições desnecessárias e sem claro objetivo ensejariam, se fosse o caso, emenda corretiva 
do texto. Todavia, optamos pela proposição supressiva de todo o artigo, e de seus parágrafos, em 
face dessas disposições constarem apropriadamente, com redação semelhante, do Anteprojeto da 
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais 
Parecer:   
   Não havendo, como não há, uma rígida compartimentação entre as ideias de cada Subcomissão, e 
acreditamos que temos uma contribuição própria, e criativa, que pode ser aproveitada por 
Subcomissão afim, não vemos razão para suprimir o Art.1o.  
Além do mais, ele estabelece proposições de princípio que são fundamentais ao nosso Anteprojeto e 
que, a não serem feitas, desfiguram-no completamente.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00097 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 1o. e seus parágrafos do Anteprojeto. 
Justificativa: 
As disposições constantes do art. 1º e seus parágrafos, do Anteprojeto, devem integrar, por melhor 
pertinência quanto à matéria nelas incluída, o capítulo relativo à Organização do Estado.  
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Não somos contrários ao conteúdo e ao mérito das referidas normas. Apenas, convém insistir, nos 
parece que elas estão deslocadas do capítulo próprio. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do artigo 1o., e de seus parágrafos, do Anteprojeto, sob a 
argumentação de que as disposições assinaladas "devem integrar, por melhor pertinência quanto à 
matéria nelas incluídas, o Capítulo relativo à Organização do Estado".  
Os dispositivos em questão resultam de sugestões encaminhadas a esta subcomissão. Por força de 
disposições regimentais, cumpre-nos dar-lhes andamento, uma vez considerada procedente a nossa 
competência. Eventual duplicidade de texto com certeza será saneada pela sistematização das 
normas. Pela rejeição. 
 
     EMENDA:00104 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica o § 7o. do art. 1o.:  
"§ 7o. O Português é a língua oficial do Brasil." 
Justificativa: 
A emenda proposta visa, ao mesmo tempo em que mantém o espírito do dispositivo, deixar espaço 
para as línguas praticadas pelas minorias indígenas, de cuja brasilidade não se pode duvidar. As 
línguas indígenas são tão nacionais quanto o português - aquelas, faladas e ensinadas pelas 
comunidades autóctones deste território, esta trazida pela sociedade adventícia, hoje majoritária 
demograficamente. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda absolutamente pertinente, e sua justificação, convincente.  
Pela aprovação. 
 
 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - IIA 
 
   EMENDA:00010 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Artigo § 4o. página 27  
"São símbolos nacionais a Bandeira, o Hino e  
as Armas da República, adotados na data da  
promulgação desta Constituição, e outros  
estabelecidos em lei; os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão ter símbolos  
próprios."  
Sugerimos a inclusão dos Territórios após a  
palavra Estados. 
Justificativa: 
Apesar do parágrafo 2º que esclarece que “A União Federal compreende os Territórios”, entendemos 
que os Territórios deverão também ter símbolos próprios; pois até os Territórios poderão tem 
símbolos próprios e nada, ao nosso ver, impede a que os Territórios, também os tenham. 
Parecer:   
   Propõe-se que o § 4o. do art. A (art. 1o. do texto numerado) permita que os Territórios tenham 
símbolos próprios.  
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Na justificação, o autor argumenta que, se os Municípios dos Territórios podem ter símbolos próprios, 
estes também devem tê-los.  
Sem dúvida, a existência de Municípios em Territórios é uma das situações mais anômalas da 
organização estatal brasileira. São entidades autônomas dentro de outras não autônomas. É tão 
esdrúxulo reconhecer Municípios de Territórios, quanto seria (embora talvez até mais correto) pensar 
em Municípios da União. Esta última ideia, enquadra-se, sem dúvida, numa lógica menos absurda.  
Por isso mesmo, a analogia "a fortiori" do autor possui força aparente, uma vez que ceder a ela 
implica investir contra a própria organização do Estado brasileiro.  
Dessa forma, acolher a emenda significa aprovar uma "ratio" formalmente correta, mas materialmente 
falsa.  
É preciso, isto sim, transformar os Territórios em Estados.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00077 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 4o. do Art. A que  
passa a ter a seguinte redação:  
"§ 4o. São símbolos nacionais da Nação  
Brasileira, e inalteráveis, A Bandeira Nacional, o  
Hino Nacional, As Armas Nacionais e o Selo  
Nacional, vigorantes à data da promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
A presente modificação visa a manter todos os símbolos Nacionais que caracterizam a Nação 
Brasileira, já consagrados pela tradição e confirmados pelas Leis vigentes, com sua respectiva 
nomenclatura oficial. 
O termo "inalteráveis" visa a mantê-los imunes de tentativas mudancistas, que desrespeitam as 
tradições e valores da nacionalidade.  
A expressão "vigorante na data da promulgação desta Constituição" torna-se necessária para que 
seja assegurada a vigência dos atuais símbolos nacionais, com todas as suas características. 
Parecer:   
   Propõe alteração do § 4o. do art. A (art. 1o. do texto numerado), para tornar inalteráveis os 
símbolos nacionais e incluir o Selo Nacional.  
Quanto à inalterabilidade, se a própria Constituição é flexível...  
Quanto ao selo, há de conter as Armas da República.  
Parecer pela rejeição. 
   
   EMENDA:00151 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do Art. A e  
acrescente-se um parágrafo 5o. renumerando-se os demais:  
"Art. A ....................................  
..................................................  
§ 4o. São símbolos nacionais a Bandeira e o  
Hino vigentes na promulgação desta Constituição e  
outros estabelecimentos em Lei.  
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§ 5o. Os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios poderão ter símbolos próprios." 
Justificativa: 
Sugerimos que se substitua a expressão: “Adotadas na data da promulgação desta Constituição”, por 
“vigentes na promulgação desta Constituição”. 
A intenção do ilustre relator foi a de admitir que, tanto a Bandeira como o Hino possam ser 
modificados, alterados ou substituídos, no decorrer do processo da elaboração da futura Constituição. 
Mesmo que isto viesse a ocorrer, eles já estariam vigendo na data da promulgação da nova 
Constituição. 
Também sugerimos a exclusão das “armas”, como símbolo, que poderá também figurar, entre tantas 
outras, que o próprio texto admite poderão ser estabelecidos em lei. 
Embora estas “armas” não tenham nada a ver com armas bélicas, será que, subliminarmente, 
estamos sendo influenciados pela opressão do predomínio das armas nestes vinte anos? É tempo de 
esquece-las, enquanto elas não forem usadas em favor do povo. 
Parecer:   
   Suprime as armas da República como símbolo nacional.  
Como símbolo de grafia e mesmo de heráldica não parece cabível suprimi-lo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00153 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a redação abaixo ao § 6o. do Art. A:  
"Art. A. ....................................  
..................................................  
§ 6o. O Português é a língua oficial do Brasil." 
Justificativa: 
Existem outras línguas faladas no Brasil, além do Português. Os indígenas, por exemplo, em suas 
tribos falam outros idiomas que não o português.  
O Português é a língua oficial do Brasil, como era o português a língua oficial em Macau, antes deste 
território ser incorporado a China, o ano passado. Mas a língua falada predominantemente, naquela 
possessão, era o chinês, embora os documentos oficiais fossem redigidos em português. Já, agora, 
com a incorporação à China, a língua oficial é o chinês. A língua portuguesa deve ser utilizada, 
portanto, obrigatoriamente/no Brasil nos documentos oficiais, sem que se ignore a existência de 
outras línguas, também, intrinsecamente nacionais, corno aquelas que são faladas nas aldeias 
indígenas. 
Por outro lado, procurando entender a proposta do ilustre relator, antigo batalhador pelo direito das 
minorias, imagino que ele quis distinguir as duas nações existentes -no Brasil: a nação brasileira e a 
nação indígena, ambas integrantes do Brasil. A língua portuguesa seria, portanto, privativa da nação 
brasileira. Se a intenção do Relator foi esta, a redação do texto seria outro: 
" O Português é a língua nacional do Brasil", por que não se deve, nem se pode desintegrar os 
indígenas do Estado Brasileiro. 
Parecer:   
   Propõe nova redação ao parágrafo 6o. do artigo A (artigo 1o. do texto numerado) do Anteprojeto, 
para designar o português como a língua oficial do Brasil.  
A justificação do autor nos convence do acerto da emenda.  
O parecer é pela aprovação na íntegra. 
   
   EMENDA:00176 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Modifique-se o § 6o. do art. a, constante à  
página 27, como segue:  
"§ 6o. O Português é a língua oficial do Brasil. 
Justificativa: 
O que se busca, ao dar qualidade especial ao idioma de um País, é estabelecer que a língua em 
questão seja a oficial. A expressão nacional, utilizada na redação sob emenda, não reflete 
adequadamente a finalidade do preceito, que visa estatuir o Português como língua oficialmente 
falada e escrita no Brasil.  
A redação sob emenda, além disso, implicaria descaracterizar o reconhecimento da existência de 
mais de centena de idiomas falados e ensinados pelos mais de 170 grupos indígenas existentes no 
País, de cuja brasilidade não se pode duvidar.  
Não seria justo desqualificar as línguas indígenas, nacionais por excelência – al lado do Português – 
com princípio cuja redação pudesse ensejar, no futuro, até o banimento das línguas faladas pelas 
sociedades autóctones.  
Seguros de que o eminente Relator desta Subcomissão não deseja tal efeito ao estabelecido, propõe-
se a emenda que assegura o real objetivo da norma.  
Parecer:   
   A presente emenda é exatamente igual à de número 2A0153-0  
Pela aprovação na íntegra. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER - I 
 
     EMENDA:00244 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   À Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e  
das Relações Internacionais.  
Suprima-se os artigos 1o., 3o., 4o., 5o., 7o.  
e 9o. do título I da redação final do anteprojeto  
da Subcomissão e, em seu lugar, inclua-se o  
seguinte artigo, renumerando os que lhe seguem:  
Art. 1o. O Brasil é uma República soberana,  
fundada na nacionalidade e dignidade de seu povo e  
empenhada na formação de uma sociedade na qual o  
acesso aos valores fundamentais da vida humana  
seja igual para todos.  
§ 1o. O Brasil é um Estado democrático  
constituído pela vontade popular e por ela  
organizado em Federação indissolúvel de Estados-  
membros e Distrito Federal.  
§ 2o. O Estado brasileiro está submetido aos  
desígnios da sociedade civil e sua principal  
finalidade é promover a identidade nacional pela  
integração igualitária de todos no seu processo de  
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desenvolvimento.  
§ 3o. O princípio da descentralização  
democrática da administração pública rege o Estado  
nas suas relações com os Estados-membros e seus  
municípios.  
§ 4o. Os princípios fundamentais do Estado brasileiro são:  
a) a soberania do povo;  
b) a plenitude de exercício dos direitos e  
liberdades consagrados neste título;  
c) o pluralismo político.  
§ 5o. São tarefas fundamentais do Estado:  
a) garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, econômicas,  
culturais, científicas, tecnológicas e bélicas,  
que lhe permitam repelir toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução de seus objetivos internos;  
b) assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política e econômica e fazer  
respeitar a constitucionalidade e a legalidade;  
c) preservar, controlar e democratizar a  
livre iniciativa, promovendo a distribuição da  
riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a  
fim de abolir todas as formas de opressão e  
exploração do homem pelo homem, e garantir o bem-  
estar e a qualidade de vida do povo.  
§ 6o. São símbolos nacionais, de livre uso  
pelo povo, respeitada a lei, a Bandeira, o Hino, o  
Escudo e as Armas da República, adotados na data  
da promulgação desta Constituição;  
§ 7o. O Português é a língua oficial do Brasil. 
Justificativa: 
O objetivo central desta proposição, Sr. Relator, visa unificar os termos, a linguagem e as propostas 
constitucionais contidas em anteprojeto que tratam, no âmbito da Comissão da Soberania e dos 
Direitos do Homem e da Mulher, de temas comuns. É o caso do tema “Soberania”, tratando de forma 
exaustiva pela Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais e pela 
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.  
O que se deseja é contribuir para que a nova Carta magna contenha preceitos nítidos, através dos 
quais a letra constitucional seja bem compreendida e interpretada pelo nosso Povo.  
Esta proposta da emenda elege a forma redacional e seus conteúdos político e jurídico, aprovados 
pela Subcomissão dos Direitos Políticos no que se refere à importantíssima questão da Soberania, 
em substituição respeitosa à forma redacional e seus conteúdos político e jurídico aprovados para o 
mesmo tema pela Subcomissão da Nacionalidade.  
Princípios fundamentais e inovadoras a respeito do conceito de “Soberania” foram acolhidos e 
discutidos pela Subcomissão dos Direitos Políticos em diversos contatos com representantes de 
segmentos organizados da sociedade brasileira, mediante o significativo expediente das Audiências 
Públicas.  
Através dos debates políticos travados pôde a Subcomissão construir com serenidade e firmeza o 
Capitulo da Soberania, o qual contempla magistralmente o pensamento popular referente a este 
tema.  
Acolher os preceitos constitucionais referentes à soberania, aos princípios e tarefas fundamentais do 
Estado contidos no Anteprojeto do Relator da Subcomissão dos Direitos Políticos significa, em nosso 
entendimento, contemplar as reivindicações populares neles expressadas de forma inequívoca. 
Significa também, Sr. Relator, reforçar nossa luta para que formulações oriundas dos debates 
populares sejam transformadas em Lei Constitucional, objetivando o Desenvolvimento Político da 
Nação Brasileira.  
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Parecer:   
   A ilustre Constituinte Anna Maria Rattes propõe vários dispositivos que foram acolhidos parcial ou 
totalmente no Título III do esboço de anteprojeto, Dos Fundamentos da Nação.  
Trata-se de brilhante contribuição, que só podemos acolher.  
Pela aprovação, nos termos da redação dada por nosso Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00385 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:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Modifique-se da redação final da Subcomissão da  
Nacionalidade, da Soberania e das Relações  
Internacionais o art. 9o., que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 9o. O português é a língua nacional do  
Brasil e são seus símbolos a Bandeira, o Hino e as  
Armas da República, vigorantes na data da  
promulgação desta Constituição e outros  
estabelecidos em lei." 
Justificativa: 
Gerações e mais gerações de brasileiros aprenderam e continuam aprendendo, em todos os 
estabelecimentos de ensino disseminados em nosso imenso território, que os Símbolos Nacionais 
são a Bandeira o Hino e as Armas da República. 
Negar este fato seria uma decisão precipitada em relação a uma realidade que já está integrada à 
formação do sentimento cívico do nosso povo.  
Em consonância, julga-se não ser conveniente modificar a forma consagrada da enumeração e 
apresentação dos Símbolos Nacionais, vigorantes nas Constituições anteriores e que já extrapolam 
os limites de nossas fronteiras, tornando-se mundialmente conhecida. 
Parecer:   
   O esboço de anteprojeto dispõe que: "a língua nacional do Brasil é o Português, e são símbolos  
nacionais a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados na data da promulgação 
da Constituição.".  
Assim, além dos propostos pela emenda, o dispositivo assinalado considera, ainda, o escudo como 
símbolo nacional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00389 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:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Modifique-se da redação final da Subcomissão  
dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e  
Garantias, o § 6o. do art. 1o., que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 1o.................................  
§ 6o. São símbolos nacionais a Bandeira, o  
Hino e as Armas da República, vigorantes na data  
da promulgação desta Constituição e outros  
estabelecidos em lei." 
Justificativa: 
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Gerações e mais gerações de brasileiros aprenderam e continuam aprendendo, em todos os 
estabelecimentos de ensino disseminados em nosso imenso território, que os Símbolos Nacionais 
são a Bandeira o Hino e as Armas da República. 
Negar este fato seria uma decisão precipitada em relação a uma realidade que já está integrada à 
formação do sentimento cívico do nosso povo.  
Em consonância, julga-se não ser conveniente modificar a forma consagrada da enumeração e 
apresentação dos Símbolos Nacionais, vigorantes nas Constituições anteriores e que já extrapolam 
os limites de nossas fronteiras, tornando-se mundialmente conhecida. 
Parecer:   
   No art. 10 do nosso esboço de Anteprojeto, definimos como símbolos nacionais a Bandeira, o Hino, 
o Escudo e as Armas da República, adotados na data da promulgação da Constituição. A Emenda 
modificativa do nobre Deputado Homero Santos propõe a mesma definição acrescida da expressão 
"e outros estabelecidos em lei". A modificação proposta, a rigor, nada acrescenta de substantivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00446 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da  
Nacionalidade, da Soberania e das Relações  
Internacionais, (I.A):  
Substitua-se os art. 1o. a 10 do  
Anteprojeto, pelo seguinte:  
CAPÍTULO III  
DA SOBERANIA  
Art.... - A soberania é o atributo essencial  
do povo brasileiro de, através do voto e do  
referendum, sem quaisquer restrições, dispor sobre  
os assuntos de seu interesse, com base nas ações  
desenvolvidas a partir de seu território.  
§ 1o. - Todo o poder emana do povo e em seu  
nome e proveito é exercido.  
§ 2o. - a soberania, no campo institucional,  
exercer-se-á, sob a forma de Estado Federativo e  
regime republicano, pela união indissolúvel dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios.  
§ 3o. - São símbolos nacionais a bandeira e o  
hino vigorantes na data da promulgação desta  
Constituição e outros estabelecimentos em lei.  
§ 4o. - O Português é a língua nacional.  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
municípios poderão ter símbolos próprios.  
§ 6o. - O Distrito Federal é a Capital da União.  
§ 7o. - A criação de Estados e Territórios é  
estabelecida em lei complementar.  
§ 8o. - Lei complementar estadual disporá  
sobre a criação, desmembramento e integração de  
municípios, obedecido o princípio de consulta às  
populações interessadas." 
Justificativa: 
A emenda objetiva atribuir maior concisão à redação da matéria: reduz-se a um artigo o enunciado, 
no anteprojeto, em dez. 
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Consignou-se uma definição de soberania mais ampla do que a constante do anteprojeto que 
reproduz o texto da Constituição da Espanha. 
Cuidou-se, finalmente, de dispor sobre os mecanismos de criação de Estados e Municípios, matéria 
que diz respeito à soberania. 
Parecer:   
   A Emenda visa substituir os artigos 1o. a 10 do anteprojeto da subcomissão de nacionalidade, da 
soberania e das relações internacionais.  
No nosso entender, a Emenda não aperfeiçoa o Anteprojeto e, até certo ponto, exorbita a 
competência daquela subcomissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00484 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:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão:  
"São símbolos nacionais, de livre uso pelo  
povo, respeitada a lei, a Bandeira, o Hino, o  
Escudo e as Armas da República, adotados na data da  
promulgação desta Constituição, devendo o dístico  
da Bandeira Conter as palavras Ordem, Progresso e  
Participação." 
Justificativa: 
O dístico “Ordem e Progresso” significa a expressão do autoritarismo positivista, pertence ao lema 
“ordem por base e progresso por fim” da “ditadura republicana”, que se propunha a fazer “a revolução 
de cima para baixo”, conforme expressões textuais da filosofia de Augusto Conte, que tanto 
influenciou os republicanos brasileiros da proclamação de 1889. Ora, se o Relatório Final diz que “A 
democracia participativa é anseio manifesto do povo brasileiro” que, pelo menos, se acrescente a tão 
desejada participação ao dístico da bandeira, começando enfim a democratizá-la. 
Parecer:   
   Propõe o eminente deputado CUNHA BUENO que, além da inscrição "Ordem e Progresso", o 
dístico da Bandeira Nacional seja acrescido da expressão "e participação". Assim, teríamos  
na Bandeira o dístico "Ordem, Progresso e Participação", com o que o nobre constituinte pensa 
arrefecer o "autoritarismo positivista" da expressão "Ordem e Progresso". A acatar sugestões de 
mudança na Bandeira Nacional, optaríamos pela supressão do dístico atual e talvez - quem sabe - 
até mesmo por um design mais criativo e mais moderno de pavilhão.  
De toda forma, e sem prejuízo da nossa compreensão para com as razões do ilustre constituinte, 
somos pela prejudicialidade da emenda, por não julgá-la afeta a esta Comissão. 
   
   EMENDA:00572 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:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa às Populações  
Indígenas, o seguinte dispositivo:  
"Art. ... O português é a língua nacional do Brasil.  
Parágrafo único. As Nações Indígenas têm  
direito ao uso exclusivo às próprias línguas e dialetos." 
Justificativa: 
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Conquanto a grande maioria da população brasileira use a língua portuguesa como veículo de 
comunicação social e cultural, devemos salvaguardar os direitos das minorias, permitindo aos 
indígenas e preservação das línguas, dialetos e culturas, assegurando-lhes, por esta forma, suas 
identidades culturais.  
A compreensão da história e culturas do nosso povo passa pela preservação do patrimônio linguístico 
das Nações Indígenas.  
Parecer:   
   A redação do texto da Subcomissão, aproveitada no esboço do Anteprojeto e acrescida das 
contribuições das emendas, não exclui, em nenhum momento, os direitos das nações indígenas,  
que estão sendo discutidos em outro Órgão temático.  
Prejudicada. 
 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
   
   EMENDA:00506 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   O § 4o. do artigo 1o., Capítulo i, Disposições  
Preliminares, do projeto da Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Municípios, passa a ter a  
seguinte redação:  
IV - São símbolos permanentes da Nação  
Brasileira a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas  
da República, adotadas à data da promulgação desta  
Constituição, usados rigorosamente na forma da  
lei, e sua alteração, parcial ou total, se dará  
após aprovação em plebiscito popular e de lei no  
Congresso Nacional; os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 
Justificativa: 
Por meio dos símbolos, tem-se a imagem da Pátria. O uso deles obedece a uma regulamentação, 
para evitar-se a sua de formação caricatural, em prejuízo da nobreza do sentimento de civismo do 
povo. 
Qualquer alteração, parcial ou total, dos símbolos nacionais só se dará após o povo pronunciar-se 
através de plebiscito. 
Sem o consentimento do povo, nenhum símbolo nacional poderá ser modificado. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00507 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Parágrafo 4o. do art. 1o.  
Passa a ter a seguinte redação:  
Parágrafo 4o. art. 1o. - São símbolos  
permanentes da Nação Brasileira, a Bandeira, o  
Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados à  
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data da promulgação desta Constituição, usados  
rigorosamente na forma da lei, e sua alteração,  
parcial ou total, se dará após aprovação em  
plebiscito popular e de lei no Congresso Nacional.  
O português é a língua nacional do Brasil. 
Justificativa: 
Por meio dos símbolos, tem-se a imagem da Pátria. Ouso deles obedece a uma regulamentação, 
para evitar-se a sua deformação caricatural, em prejuízo da nobreza do sentimento de civismo do 
povo. 
Qualquer alteração, parcial ou total, dos símbolos nacionais só se dará após o povo pronunciar-se 
através de plebiscito. Sem o consentimento do povo, nenhum símbolo nacional poderá ser 
modificado. 
A emenda aperfeiçoa o projeto no que diz respeito à obrigatoriedade do plebiscito para aprovação, ou 
não, de alterações nos símbolos nacionais. 
Tem-se propalado, por exemplo, a ideia de modificações no texto do Hino Nacional. 
Uma cantora gravou-o, com variações musicais imperdoáveis, quando deveria ocupar se com outro 
tipo de música. Se forem criados novos Estados, a Bandeira terá de ser alterada no número de 
estrelas, ocasião em que não faltará quem, por força de ideologia exótica, tente avermelhá-la. E 
assim por diante. O povo não pode ficar de mãos amarradas quando mexerem nos símbolos que 
representam a Pátria Brasileira. 
A oficialização do português como língua nacional do Brasil conserva a tradição, tem nela um fator de 
unidade nacional, e se opõe ao isolamento pela língua dos quistos raciais que entre nós ainda 
perduram. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

  COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER - I 
 
   EMENDA:00311 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:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se do substitutivo da Comissão da  
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da  
Mulher a redação do Art. 12 que passa a ser a seguinte:  
"Art. 12 A Língua Nacional do Brasil é o  
Português e são seus Símbolos Nacionais a  
Bandeira, o Hino e as Armas da República,  
vigorantes na data da promulgação desta  
Constituição." 
Justificativa: 
A modificação se faz absolutamente necessária por dois motivos: 
1º) Não existe "Escudo" como Símbolo Nacional. Não conhecemos o Escudo de que tratou o nobre 
relator. 
2º) Os Símbolos Nacionais existem e devem ser preservados e por tal, a expressão "adotados na 
data da promulgação da Constituição", não nos parece adequada. Preferimos, para maior clareza, a 
expressão "vigorantes na data da promulgação". 
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Ademais, o nobre relator, provavelmente equivocou-se em seu relatório ao consignar como aprovada 
a emenda de nº 100385-2, apresentada pelo nobre Deputado HOMERO SANTOS, mantendo os 
"enganos" que a referida emenda visava a corrigir. Que se queira mudar o que precisa ser mudado é 
extremamente louvável, mas que se queira introduzir símbolos inexistentes e possibilitar inovações 
neste particular, não nos parece conveniente. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00608 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:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o conteúdo do parágrafo abaixo  
ao artigo 12 do Substitutivo:  
Ementa  
Reconhece às Nações Indígenas o direito ao  
uso exclusivo das suas próprias línguas e dialetos.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa às Populações  
Indígenas, o seguinte dispositivo:  
"Art.... O português é a língua nacional do Brasil.  
Parágrafo único - As Nações Indígenas têm  
direito ao uso exclusivo às próprias línguas e  
dialetos." 
Justificativa: 
Conquanto a grande maioria da população brasileira use a língua portuguesa como veículo de 
comunicação social e cultural, devemos salvaguardar os direitos das minorias, permitindo aos 
indígenas e preservação das línguas, dialetos e culturas, assegurando-lhes, por esta forma, suas 
identidades culturais.  
A compreensão da história e culturas do nosso povo passa pela preservação do patrimônio linguístico 
das Nações Indígenas.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00682 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   MODIFICA O ART. 12 DO SUBSTITUTIVO:  
"Art. 12. A língua oficial do Brasil é o  
Português, e são símbolos nacionais a Bandeira, o  
Escudo e as Armas da República, adotados na data  
da promulgação da Constituição. 
Justificativa 
Ao se estatuir o Português como língua oficial do Brasil, quer-se afirmar que este é o idioma 
oficialmente falado e escrito no País. 
Não há que se confundir os adjetivos oficial e nacional, pois este último não exprime adequadamente 
a ideia que se quer transmitir. 
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Nacional refere-se à nação, e tratando-se de idioma, lembra o praticado por determinada nação. Ora, 
no Brasil convivemos com quase duas centenas de nações indígenas, cada qual com seu próprio 
idioma. O reconhecimento da existência destas nações não afeta a cidadania dos seus membros, e 
sua consequente submissão ao Estado brasileiro. Contudo, seus idiomas são também nacionais. A 
emenda tem, portanto, o escopo de, superando o colonialismo historicamente exercido sobre as 
nações indígenas, preservar a intenção do Relator, aprimorando a terminologia do texto. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 
     EMENDA:00053 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda No.:  
Na conformidade do art. 23, § 2o., do Regimento  
Interno desta Assembleia, apresento a seguinte  
Emenda ao Substitutivo José Richa, que diz  
respeito a mais de um dispositivo, mas que trata  
de modificações correlatas, a começar pela fusão  
do Art. 1o. com o Art. 3o., que se impõe pela  
identidade de conteúdo. Tal modificação, pela  
fusão, não substitui integralmente o projeto, mas,  
apenas, dá organicidade à matéria, que se dilui em  
dois capítulos do mesmo título e estabelece o texto  
que, por esta emenda é reduzido. Destarte, a  
correlação implica no seguinte: fusão do Art. 1o.,  
com o 3o.; transformação em parágrafo associado ao  
artigo fundido do parágrafo único do Art. 1o., com  
nova redação: eliminação do art. 2o. e seus  
incisos I/IV, além de nova redação aos seus §§ 1o.  
e 3o., com eliminação do § 2o.; deslocamento, com  
nova redação, do art. 3o., por fusão do seu  
sentido com o do 1o.; deslocamento do seu § 1o.;  
eliminação do seu § 2o.; transformação do seu §  
3o. em artigo autônomo, com nova redação e novo  
alcance; eliminação do seu § 4o., nova redação do  
seu § 5o., pela restauração, com supressão do  
qualificativo da lei, do art. 3o. da Carta de  
1967, deslocado do capítulo II; supressão do Art.  
4o. e seu parágrafo único, sendo toda essa matéria  
reduzida às disposições substitutivas seguintes,  
conforme a justificação abaixo:  
Título  
Organização e Divisão Política do Estado  
Capítulo I  
Princípios Estruturais  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa constituída sob regime representativo e  
organizada politicamente pela União, Estados,  
Distrito Federal e Territórios Federais, numa  
associação indissolúvel.  
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§ 1o. - Todo o poder emana do povo e com ele  
é exercido.  
§ 2o. - São símbolos nacionais a Bandeira, o  
Hino e as Armas da República.  
§ 3o. - É assegurado aos Estados, ao Distrito  
Federal, aos Territórios Federais e aos Municípios  
o uso de símbolos próprios.  
§ 4o. - A língua portuguesa falada no País é  
o idioma nacional.  
Art. 2o. - O Distrito Federal é a capital da União.  
Art. 3o. - A criação de novos Estados e  
Territórios, por desmembramento de áreas  
municipais, dependerá de lei.  
Art. 4o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados ou  
Regiões Federativas, mediante acordo dos  
respectivos governos, deliberação dos seus poderes  
legislativos e plebiscito das populações  
diretamente interessadas. 
Justificativa: 
No seu Parecer de 05 de junho de 1987, o Eminente Relator, Constituinte JOSÉ RICHA, evidenciou 
admirável espirito de síntese, no louvável propósito de reduzir o texto ao essencial. Mas, data vênia, 
praticou o que condenou. Daí por que se adensou nos capítulos I e II, do título I, ao dispor sobre os 
princípios gerais e a organização político-Administrativa. Transformou, ainda em constitucional, 
matéria mais propícia à legislação ordinária. Talvez por isso, sem falar nas temerárias incursões 
sobre princípios da Teoria Geral do Estado e doutrinas sobre a Federação, elaborou dispositivos que, 
no próprio substitutivo, se podem restringir. Daí a emenda acima, enquadrada nas disposições 
regimentais pela disposição. E a arregimentação proposta pode pecar por deficiência de técnica 
legislativa, mas não pela uniformidade e natureza do conteúdo jurídico-constitucional em matéria com 
correlação. 
Submeto a elementar crivo cada disposição substituída, modificada ou que se concatena, por efeito 
da correlação, no texto acima. 
Quanto ao Art. 1º, a assertiva instituída pela vontade do Povo, como um Estado Democrático de 
Direito, não só se evidencia redundante, para não dizer rebarbativa, como temerária. Melhor se 
assentaria no preâmbulo. Além do mais, ainda se digladiam os constitucionalistas, jurisconsultos e 
jurisperitos quanto à definição da expressão “Estado Democrático de Direito”, como se, sob a 
vigência da Emenda Constitucional nº 01/69, estivéssemos num estado de fato. Na verdade, há 
Estados de Direito, democrático, totalitário, individual, social... O conteúdo do texto é que diz da 
tipificação do estado de direito, sendo desnecessário especificá-lo ou qualifica-lo, numa disposição 
controvertida, além de polêmica. A substituição da tradição pela modernidade federativa, deixando de 
lado o resquício do Tema “Estados Unidos do Brasil”, aconselha a fusão do Art. 1º com o 3º do 
Substitutivo. Mesmo assim emergem, além das doutrinas jurídicas, as questiúnculas semânticas. 
Novos artigos, em sucessão ao primeiro, representam uma questão mais de forma do que de técnica 
legislativa, quanto a manter a uniformidade do texto: O Direito Constituinte é, acima de tudo, uma 
ciência organizacional. Seria preferível paragrafar o artigo primeiro, porque parágrafos são aditivos 
que completam o sentido do artigo principal: só na paragrafia patológica é que há confusão na 
linguagem escrita, por palavras que perturbam e se dissociam do sentido do entendimento. Na 
emenda ao substitutivo, os parágrafos são autônomos, são acessórios que aderem ao principal, por 
acessão. E sob esse entendimento, passarei sob o mesmo crivo, as proposituras substitutivas, 
modificativas e supressivas subsequentes, conforme a correlação. 
O parágrafo único do Art. 1º constitui uma inovação que, talvez, só cause choque aos 
constitucionalistas pragmáticos, segundo os quais o poder não emana só do povo: “é com ele é 
exercido, nos termos desta Constituição”. “Com ele é exercido” é um atributo de definição de um 
estado democrático de direito popular: serve de argumento para eliminar a referida expressão do Art. 
1º. Manifesto-me pela sua manutenção, com a eliminação do complemento “nos termos desta 
Constituição”, porque esta dispõe sobre o óbvio. Fora dos termos da Constituição, o povo delirará nas 
fronteiras do atentado à própria Constituição. 
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O Art. 2º, com seus incisos I/IV, deve ser todo suprimido. Além de redundante e disciplinador do 
óbvio, é limitativo. Contém disposições que mais se assentariam no capítulo relativo aos direitos e 
garantias. Apenas a glosa do inciso I serve de base para justificar a eliminação dos demais, mesmo 
que as exceções sejam sempre expressas, ante indagações: - não é obvio que à República 
Federativa assista o poder intrínseco e inerente de defender a soberania nacional? O que o relator 
entende por soberania? Não é óbvia a regra de convivência, coexistência pacífica e de cooperação 
internacional? In casu, o silêncio é mais aconselhável do que a norma expressa, que, além do mais, é 
programática. 
Quanto ao § 1º do Art. 2º, a expressão “adotadas na data da promulgação desta Constituição”, além 
de propiciar o entendimento de que outra bandeira, outro hino ou outras armas, como símbolos, 
poderão ser aprovados até o advento da nova Lei Maior, agride as tradições da nossa história. 
Mudanças nos símbolos são efeitos conjunturais e emocionais, melhor atendidos pela eficácia da lei 
ordinária. A expressão deve ser eliminada. E por obvias razões, também deverá ser eliminado o § 2º. 
Referentemente ao § 3º, nenhuma disposição constitucional, nem legal, como no tempo em que o 
hoje constituinte da minha terra, Jarbas Passatinho, era Ministro da Educação, poderá fazer com que 
os gramáticos ensarilhem suas armas, em especial os comandados pelo espectro de Antenor 
Nascentes. Deixo para o final a matéria polêmica, que me inspirou a emenda modificativa da 
colocação, ou proposição, “O idioma português é a língua oficial”. Assim me manifesto, no interesse 
de levar ao debate do plenário matéria que certamente, servirá às tertúlias constituintes e aos 
currículos Universitários, onde o latim foi eliminado e a comunicação institucionalizou terminologias 
refutadas pelos puristas. 
No que concerne aos Arts. 3º e § 2º, os textos devem ser eliminados, adotada a proposta da fusão. 
Quem iniciou os estudos jurídicos sobre Territórios Federais e Administração Territorial em nosso 
País, na década de quarenta, certamente não concordaria com a eliminação do Território Federal, 
criatura da União e do Direito Constitucional, da disposição sobre a organização política, porque ente 
incontestavelmente construtivo da Federação e da República, e, indubitavelmente, integrativo da 
estrutura federativa. Heresia jurídica imperdoável está em incluir os Municípios na organização 
político-administrativa da República Federativa do Brasil. Divergem os municipalistas em conceituar 
os municípios como entes de Direito Natural, porque antecedentes ao Estado e como criaturas dos 
Estados-membros, pois que existem, porque o Estado, que é, assim o quer. Apesar do ressurgimento 
do surto municipalista, que sempre recrudesce epidemicamente nas frases de transição, como 
ocorreu entre o Estado novo de 37 e o Estado de Direito de 1946, tal como agora se repete entre o 
Estado Autoritário e o Estado Democrático, a concepção de uma República Municipalista não passa 
de uma “porralouquice”, em conflito com a tradição e o Direito. O Município foi “planta que pegou de 
galho” no Brasil. Juridicamente, veio pré-moldado no texto das Ordenações e dos Forais. Aqui 
desembarcou das caravelas, na mente daquele cortejo de colonizadores que, quando o Primeiro 
Governador-Geral aportou à Bahia, foi mais numeroso do que os integrantes do séquito de famílias 
de servidores públicos, que se deslocaram com Juscelino do Rio para Brasília, nos idos de 1960.... 
Se bem analisado, o Município Brasileiro, de heranças romano-hispânico-lusitanas, já desempenhou 
o seu papel histórico. Instituiu-se, também, a serviço da coerção do sentimento nacional, nesta parte 
do Novo Mundo. Mais se prestou ao Poder Central do que aos munícipes, juridicamente, repugna ao 
Direito Constitucional a sua equiparação aos Estados-membros, porque criaturas destes. 
Quanto ao Distrito Federal e aos Territórios, são criaturas da União. Mas, na hierarquização das 
pessoas jurídicas de Direito Público Interno, embora mais autarquias do que autonomia, estão acima 
dos municípios. O qualificativo Federal define o Distrito e o Território como sendo da Federação, não 
do Estado-membro. A omitir o Relator Território Federal, teria de omitir, também, o Distrito Federal, 
como ente constitutivo da Federação, da República e componente da organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil. Quem mais escreveu sobre Territórios Federais, em 
nosso país, fez escola no tempo em que esposou a doutrina, ante o silêncio do Código Civil de 1917, 
de que o Território Federal era desprovido de personalidade jurídica de Direito Público Interno. Isto é, 
não passava, desde a anexação do Acre pelo tratado de Petrópolis, de uma simples circunscrição do 
Território Nacional, ou quinhão da Bolívia que passou a integrar a superfície do País, que a União 
Federalizava sendo, portanto, uma extensão do Governo Federal. Mas a partir do momento em, que 
as Constituições incluíam o Acre os novos Territórios Federais entre as entidades constitutivas do 
Estado Nacional, da Federação e da República, adquiriram personalidade jurídica explicita. Deixaram 
de ser uma simples área governada e administrada pela União, através de prepostos do Governo 
Federal, por haverem adquirido atributos que o conceituariam como entes intermédios com 
tendências a Estado-membros. Daí por que se constituíram, com exceção de Fernando de Noronha, 
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em Municípios. E atentará a exclusão omissiva contra os direitos adquiridos através dos Arts. 1º da 
Constituição de 1934, 3º da Carta Constitucional do Estado Novo de 1937 e 1º da Carta 
Constitucional do Estado Autoritário do Movimento Revolucionário de 1964. 
A respeito do § 3º, do Art. 3º, limito-me a reafirmar a doutrina, por mim esposada, na justificação de 
sugestões não apreciadas quanto ao mérito. À Constituição de 24 de janeiro de 1891 coube a 
primazia da disposição, conforme o Art. 4º. Homero Pires, que recolheu excertos de Rui Barbosa, 
inseriu, nos seus comentos, a melancólica confissão do imortal brasileiro, quanto à ineficácia do 
referido artigo, na época em que defendia os direitos do Amazonas ao Acre: nada se havia feito, até 
então, para os corretivos da nossa teratológica herança capitanial que, anda, se retrata na cartografia 
brasileira. A Constituição de 16 de julho de 1934 reproduziu a mesma disposição no seu Art. 14. 
Também nada se faz a partir daí. A Carta de 10 de novembro de 1937 seguiu a tradição no seu artigo 
5º. Mas correções na organização política-administrativa só foram efetivadas por meio de decretos-
leis sobre a criação de Territórios Federais na Faixa de Fronteiras, sob as concepções da geopolítica 
interna do General Góis Monteiro. Quando da Constituinte de 1945, confabulações entre os ex-
interventores Ribas (Paraná). Nereu Ramos (Santa Catarina) e Magalhães Batara (Pará) culminaram 
na extinção dos Territórios de Ponta Porã e Iguaçu, em troca da permanência dos outros: os 
Territórios extintos poderiam ser, atualmente, Estados-membros. A redivisão começou através da 
instituição de Territórios Federais, por desmembramento de áreas municipais, não de Municípios 
estaduais. A referida Carta manteve o mesmo inócuo e ineficaz dispositivo no seu art. 5º. A 
Constituição de 18 de setembro de 1946 o reconfirmou, no Art. 4º, prevendo o retorno dos Territórios 
no Art. 3º (mediante lei especial) e a elevação do Território do Acre a Estado (Art. 9º, das Disposições 
Constitucionais Transitórias), após ter no Art. 8º, determinado a extinção dos Territórios Federais de 
Iguaçu e Ponta Porã. O critério de elevação a Estado era, então, meramente tributário, e o da 
extinção, exclusivamente eleitoral. A tradição foi desprezada pelo constituinte de 24 de janeiro de 
1967, que optou por um dispositivo favorecedor dos corretivos das transformações, mudando um 
pouco as heranças fisiográficas capitaniais: “Art. 3º - A criação de novos Estados e Territórios 
dependerá de lei complementar”. A este respeito, nenhuma razão lógica, jurídica, geopolítica, 
constitucional e democrática justifica a substituição integral do referido Art. 3º pelo 69 do anteprojeto 
Afonso Arinos, ou pelo § 3º do Art. 3º do Substitutivo Richa, com seus acessórios §§ 4º e 5º. A 
inocuidade e a ineficácia da disposição, desde a primeira República, tornaram-na letras mortas nos 
textos constitucionais subsequentes, que readitaram, servilmente, o vetusto Art. 4ºda Lei Magna de 
1891. Mas não o considero desprezível de todo. E, por isso mesmo, me manifesto pela sua 
manutenção, desde que, conforme os Arts. 3º e 4º da propositura acima, face aos imperativos a 
seguir. 
Antes de mais nada, tenho em mente a mensagem do Presidente desta Assembleia, quando 
anunciou ao povo que elaboraremos uma Constituição contemporânea do futuro. Mas, ao contrário, 
se revela o Substitutivo Richa, talvez pelo apego às velhas formulas e, ainda, data vênia, injustificável 
reação às inovações constituintes. E confio no recuo de S. Exª, que é uma das maiores esperanças 
da nossa Pátria, representando hoje uma das mais corajosas expressões de luta democrática pelo 
desenvolvimento político do nosso povo, embora relevando algo do bíblico senador Nicodemos, que, 
por sua vez, não era nem cristão novo, nem constitucionalista... 
A redação que proponho restringe-se aos Estados existentes, pois nada impede que Estados, total ou 
parcialmente, formem novos Estados. Também não é de excluir a probabilidade de um Estado 
estrangeiro pretender anexar-se, ou reincorporar-se ao Brasil. Mas só me restrinjo aos Estados-
membros atuais. Além do mais, uma nova hipótese surge na modernização da Federação Brasileira, 
desde que há Federação e existem federações. Refiro-me às associações de Estados em Regiões 
Federativas. Na verdade, nada impede que pequenos Estados, como os Nordestinos, constituam 
uma região, governada por um conselho de Governadores eleitos, desde que surgiram as 
Comunidades Internacionais, os Mercados Comuns e passaram de simples enunciado de ideia os 
Estados Unidos da Europa... Os Países Socialistas por um mundo só, inovaram, em matéria 
federativa, enquanto os capitalistas típicos, sociais democratas, liberais burgueses e semicapitalistas, 
além dos subdesenvolvidos do Terceiro Mundo, continuam a se digladiar sob conceitos cediços de 
soberania e fronteira, que os mercados comuns repensaram e reformularam... 
Atentem os Senhores Constituintes e o Emérito Relator Richa para o sentido da propositura do Art. 
4º, que combina a tradição com a modernidade, ou Afonso Arinos com os imperativos de mudanças... 
Sua inclusão se ajusta ao ideário de uma Constituição contemporânea do futuro. E essa ideia de 
contemporaneidade faz com que os constituintes de 1987 se voltem menos para o passado. Nas 
águas passadas, mais se inspiram as razões do não senso data vênia, para a ressureição de 
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disposições ineficazes, que jamais passaram de letras mortas, por repetições de certo modo 
serôdias, que bastante contribuem para elastecimento do texto, no qual se encaixam disposições 
mais apropriadas à legislação ordinária. Não há razão para o repudio ao art. 3º, do texto de 1967, que 
aqui restauro, sem a qualificação da lei, pois que, a complementar é ordinária e poderá não constar 
com esse qualificativo ao novo elenco hierárquico a ser adotado pela nova ordem jurídica, em 
elaboração para ser contemporânea do futuro. A tais enunciados, lamento a resistência à criação de 
novos Estados, por desmembramento de áreas municipais e não de municípios integrais, matéria 
sobre cuja rejeição o Eminente Relator Richa jamais poderá encontrar razões de convencimento 
jurídico-constitucional, além das meramente conjunturais da política de manutenção do “status quo 
ante”, e para a perpetuidade da problemática da redivisão territorial, que tem motivado tantos homens 
brasileiros ilustres, desde os albores da República... 
Ao mesmo crivo poderia submeter outras disposições ao Substitutivo Richa. Mas não quero parecer 
rixento, ao ver relegado pelo Emérito Relator o sonho do que, nas regiões do Tapajós e do Baixo 
Amazonas me trouxera ao honroso seio desta Assembleia. E permita-me ponderar a S. Exª, que 
outras disposições do substitutivo precedido de tão brilhante parecer, serão fatalmente submetidas à 
mais rigorosa análise, da parte daqueles que, como eu, reivindicam uma constituição por inspiração 
das massas, não um diploma por preconceito das elites. 
Na linha desse entendimento, finalizo com o parágrafo polêmico, o § 3º, do art. 2º, sobre o qual me 
manifesto com nova redação, que é a seguinte: “A língua portuguesa falada no País é o idioma 
nacional”. 
Quanto ao § 3º “A língua portuguesa falada no país é o idioma nacional”, a ser deslocado para o art. 
1º, que resultará da fusão do 1º com o 3º do Substitutivo, permita-me o Eminente Relator arguir que a 
Língua Portuguesa “Última Flor do Lácio”, na expressão do nosso maior poeta parnasiano, Olavo 
Brás Martins dos Guimarães Bilac, “translada ao Sul da América, adquiriu preciosos elementos de 
encantadora suavidade, de frouxa, dolente e maviosa ternura”, conforme o testemunho de Antônio 
Cândido, escritor lusitano. 
Estabelecendo, com Capistrano de Abreu, que a língua é um “fato social” e que, em tais condições, 
tem que estar “intimamente ligada à vida social e cultural do povo que a fala e escreve, reconhece e 
proclama, no Português falado no Brasil há indeléveis marcas resultantes do embate com a “cultura 
afro-ameríndia que se veio incorporar, mesclar aos elementos culturais dos conquistadores”. 
Ao longo desses anos, o uso da língua, em constante evolução, tem evidenciado marcantes 
diferenças fonéticas, morfológicas, sintáticas, semânticas, apesar dos acordos entre a Academia 
Brasileira de Letras e a Academia de Ciência de Lisboa. 
Ao apresentar o anteprojeto da Lei de nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, o Ministro da Educação, 
àquela época, o hoje Senador Constituinte, Jarbas Gonçalves Passarinho, fez exarar em um de seus 
artigos: “A Língua Portuguesa será instrumento de comunicação, no amplo sentido da linguagem oral 
e gráfica e expressão da cultura brasileira”.  
Ora, uma é a cultura lusitana, outra é a cultura brasileira sobre a qual bem discorre Fernando de 
Azevedo, membro da A.B.L., uma é a língua portuguesa falada em Portugal, outra a falada no Brasil. 
Pelo exposto, julgamos de máxima impropriedade a imprecisão afirmar-se “O idioma português é a 
língua nacional”. Propomos: “A Língua Portuguesa falada no Brasil é o idioma Nacional”, como bem 
designa Antenor Nascentes, professor emérito do Colégio Pedro II, em sua obra assim intitulada. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
CAPÍTULO VII  
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  
Art. 1o. - Suprima-se o Art. 22 e seus parágrafos.  
Art. 2o. - Renumera-se os demais. 
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Justificativa: 
Pretendemos a extinção da figura de Território Federal do contexto da Federação Brasileira, como 
única forma de obtermos um Federalismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades 
Federadas tenham direitos iguais, principalmente no que tange aos fundamentos básicos da 
Democracia, que é o de eleger os seus Governantes e Representantes em todos níveis. Aliás, essa 
parece ter sido a ideia do Relator ao prevê no § 3° do Art. 3° apenas a possibilidade de formação de 
novos Estados, pela incorporação, subdivisão, desmembramento e anexação dos existentes. 
Considerando o interregno de tempo entre a criação e a instalação dos Estados de Roraima e Amapá 
resultantes da transformação dos Territórios de mesmos nomes, propomos disposições transitórias, 
no capitulo próprio, para resguardar a administração e a transição os mesmos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   

   EMENDA:04953 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   O Artigo 23 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação.  
Art. 23 - A língua nacional brasileira é o  
veículo oficial e legal de expressão e está  
presente na Bandeira, no Hino, nas Armas e no Selo  
Nacional, símbolos inalteráveis da Nação. 
Justificativa: 
A presente modificação visa a manter todos os símbolos nacionais que caracterizam o Brasil, já 
consagrados pela tradição e confirmados pelas leis vigentes, com sua respectiva nomenclatura 
oficial.  
O termo “inalteráveis” visa a mantê-los imunes de tentativas mudancistas, que desrespeitam as 
tradições e valores da nacionalidade.  
A expressão “vigorantes na data da promulgação desta Constituição” torna-se desnecessária, por ser 
óbvia.  
A língua, tal como se fala e se escreve no Brasil, acionadora do sentimento de identidade cultural e 
histórica que une os brasileiros, deve garantir a inalterabilidade dos símbolos nacionais. A expressão 
“língua nacional”, presente em outros dispositivos, é aqui especificada por causa de sua função 
identificadora. Em nenhuma Constituição anterior encontra-se o termo “português”. Introduzi-lo 
justamente depois de a nação brasileira ter alcançado plena maturidade literária e oralidade peculiar, 
é um retrocesso injustificável pelo que representa de fidelidade à política linguística do Estado Novo 
português e brasileiro, de triste memória. Nem é normal empregar-se, em um texto constitucional, 
gentílico referente a outra nacionalidade.  
   
   EMENDA:00074 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Inclua-se parágrafo ao art. 2o., nos seguintes termos:  
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"A língua oficial do Brasil é o português, e  
são símbolos nacionais a Bandeira, o Hino, o  
Escudo e as Armas da República. Lei federal  
regulará o uso dos símbolos nacionais." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda pretende incluir no art. 2o. em parágrafo que determine que "lei federal regulará o uso 
dos símbolos nacionais, tal como recomendou a Comissão II.  
Julgamos mais conveniente a fórmula adotada pela Comissão I que se refere a estes símbolos com 
"adotados à data da promulgação da Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02437 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 23  
- Suprimir a expressão final. "adotada na  
data da promulgação da Constituição". 
Justificativa: 
A supressão tem respaldo com o que foi estabelecido pelo art. 2°, § 1° da Comissão II.  
Parecer:   
   A Emenda pretende extirpar do Art. 23 a expressão "adotados na data de promulgação da 
Constituição".  
E afirma que a supressão tem respaldo com o que foi estabelecido pelo Art. 2o., parágrafo I da 
Comissão II.  
Julgamos, contudo, mais conveniente adotar a fórmula do Art. 12 do Anteprojeto da Comissão I.  
Pela rejeição. 
 

________________________________________________________________ 

FASE M 

   

   EMENDA:00071 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR  
Inclua-se parágrafo ao art. 2o., nos  
seguintes termos:  
"A língua oficial do Brasil é o português, e  
são símbolos nacionais a Bandeira, o Hino, o  
Escudo e as Armas da República. Lei federal  
regulará o uso dos símbolos nacionais."  
Embora contemplados no art. 13 da Comissão I  
e nos §§ 1o a 3o da Comissão II, os dispositivos  
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supra não foram aproveitados na compatibilização  
do Senhor Relator. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Não há porque legislar sobre o que há acordo. Normas deste tipo fazem lembrar o rei do asteroide 
(de uma conhecida obra) que ordenava as horas em que o sol se devia pôr e nascer, tendo o cuidado 
de que suas ordens se ajustassem ao que naturalmente já acontecia. De resto, todo o primeiro 
período, contrariando o que afirma o autor, nobre autor, na sua justificação, foi aproveitado no art. 22 
do Projeto. Prejudicada. 
   
   EMENDA:02298 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 22  
- Suprimir a expressão final "adotada na data  
da promulgação da Constituição". 
Justificativa: 
A supressão tem respaldo com o que foi estabelecido pelo art. 2°, § 1° da Comissão II.  
Parecer:   
   Pertinente o exame da supressão, que deve ser efetuado. 
   
   EMENDA:04601 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa (de adequação)  
Dispositivo Emendado: Artigo 22  
O Artigo 22 do projeto passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 22 - A língua nacional brasileira é o  
veículo oficial e legal de expressão e está  
presente na Bandeira, no Hino, nas Armas e no Selo  
Nacional, símbolos inalteráveis da Nação. 
Justificativa: 
A presente modificação visa a manter todos os símbolos nacionais que caracterizam o Brasil, já 
consagrados pela tradição e confirmados pelas leis vigentes, com sua respectiva nomenclatura 
oficial.  
O termo “inalteráveis” visa a mantê-los imunes de tentativas mudancistas, que desrespeitam as 
tradições e valores da nacionalidade.  
A expressão “vigorantes na data da promulgação desta Constituição” torna-se desnecessária, por ser 
óbvia.  
A língua, tal como se fala e se escreve no Brasil, acionadora do sentimento de identidade cultural e 
histórica que une os brasileiros, deve garantir a inalterabilidade dos símbolos nacionais. A expressão 
“língua nacional”, presente em outros dispositivos, é aqui especificada por causa de sua função 
identificadora. Em nenhuma Constituição anterior encontra-se o termo “português”. Introduzi-lo 
justamente depois de a nação brasileira ter alcançado plena maturidade literária e oralidade peculiar, 
é um retrocesso injustificável pelo que representa de fidelidade à política linguística do Estado Novo 
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português e brasileiro, de triste memória. Nem é normal empregar-se, em um texto constitucional, 
gentílico referente a outra nacionalidade.  
Parecer:   
   A redação proposta pela Emenda não é melhor do que a do texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10306 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Art. 22 do Projeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
Art. 22 - A língua oficial do Brasil é a  
portuguesa, e são símbolos nacionais a Bandeira, o  
Hino, o Escudo e as Armas da República, em vigor  
na data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do Art. 22, do Projeto de Constituição, corrigindo a redação dada, de forma a 
tornar mais compreensível e clara.  
Parecer:   
   Com outra redação, o Substitutivo atende aos objetivos pretendidos pelo Autor da emenda. 
   
   EMENDA:10639 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 22  
O art. 22 do projeto, passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 22. A língua oficial do Brasil é o  
português, e são símbolos nacionais e inalteráveis  
a Bandeira, o Hino, as Armas e o Selo Nacional,  
vigorantes na data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
A presente emenda visa manter todos os símbolos Nacionais, já consagrados pela tradição ao longo 
dos anos e com os correspondentes dispositivos legais. 
A inclusão do termo "inalteráveis" visa torná-los imutáveis no tempo, evitando-se assim tentações de 
mudança, que por certo feririam nossas mais caras tradições.  
Torna-se, também, necessária a inclusão da terminologia "vigorantes na data da promulgação desta 
Constituição" para que haja coerência com todo o texto do novo Art. 22, ora proposto e acima já 
argumentado e ainda por não serem impositivas novas mudanças e regulamentações. 
Parecer:   
   A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é de todo cabível, devendo ser tomada em 
conta. 
   
   EMENDA:11678 APROVADA 
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: TÍTULO II, CAPÍTULO IV,  
ARTIGO 22.  
No projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, substitua-se, no texto, do art.  
22, a palavra "oficial", por "nacional". 
Justificativa: 
Nos países, como o Brasil, onde pelo menos sistematicamente não há mais de um idioma, nem 
dialeto, inexiste língua oficial (ao lado, presumivelmente, de outras não oficiais), mas, como na 
tradição vocabular, “língua nacional”.  
Parecer:   
   A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é de todo cabível, devendo ser tomada em 
conta. 
   
   EMENDA:11789 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUPRESSIVA PARCIAL - (art. 22)  
"A língua oficial do Brasil é o Português". 
Justificativa: 
Normalmente só definem as línguas nacionais aqueles países que tem conflitos linguísticos. No caso 
brasileiro, a imprecisão do Português como língua nacional decorre de tal maneira de injunções 
culturais, que a sua regulação jurídica torna-se desprezível. 
Não se conhece no momento nenhuma língua indígena ou algum dialeto africano que estejam a 
rivalizar com o Português em ser a língua nacional. 
Portanto, é até uma desconsideração com Portugal o vir a firmar-se esta verdade na Constituição. A 
ideia é que o Português é a língua da mercê dos esforços constituintes em uma manifesta 
subestimação do papel assumido pela Pátria mãe. 
Parecer:   
   A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é de todo cabível, devendo ser tomada em 
conta. 
   
   EMENDA:16543 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao artigo 22 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 22 - A língua oficial do Brasil é o  
Português; são símbolos nacionais as armas, a  
bandeira, o hino e o selo, assim definidos em lei  
específica. Aos Estados, ao Distrito Federal e  
Municípios é facultado criar armas e outras  
insígnias próprias." 
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Justificativa: 
O texto do Art. 22 exibe falhas de redação e grave inexatidão terminológica. Decorre esta do 
generalizado desconhecimento que, de longa data, subsiste em nosso País sobre o Brasão, ou Arte 
Heráldica. 
O Projeto equiparou, como símbolos nacionais do Brasil, o escudo e as armas. É incorreta essa 
classificação, porque, ao fazê-la, equivale a dizer-se, por exemplo, que são a mesma coisa, a roda e 
o carro. 
De acordo com os seculares conceitos do Brasão, escudo não desempenha, sozinho, as funções de 
insígnia de família ou de soberania. E por um motivo bem simples: como sucede à roda em relação 
ao carro, da mesma forma, o escudo é apenas parte componente de um conjunto, no vertente caso 
das armas, insígnia heraldicamente compostas e ordenadas. Aliás, para evitar o cometimento desse 
erro, teria sido bastante uma rápida consulta ao texto da Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que 
dispõe sobre a forma, modo de apresentação e usos dos nossos atuais Símbolos Nacionais. 
No artigo 8º da citada lei, está definido com suficiente clareza que o escudo é apenas. o círculo azul-
celeste carregado no centro com cinco estrelas de prata, representando a constelação do Cruzeiro do 
Sul e, nas bordas, entre filetes paralelos dourados, com 22 estrelas de prata. As Armas do Brasil são 
formadas por esse escudo, pelas "peças" heráldicas retro-mencionadas, colocadas sobre a superfície 
deles, e pelos "ornamentos externos" desse grupo simbólico - a estrela auriverde, a espada, o listeI 
azul com o dístico e os ramos de café e de fumo. 
Na hipótese alternativa de que se tenha usado o vocábulo escudo em lugar do termo selo (ou 
chancela), ao pretender nomear o símbolo nacional, descrito no art. 9º da Lei nº 5.700, fica da mesma 
forma caracterizada como incorreta a terminologia usada no Artigo 22 do Projeto. 
No projeto, há a indicação nominal de três símbolos nacionais: a bandeira, o hino e as armas. Faltou, 
apenas, portanto, a nomeação de um símbolo - o selo (ou chancela) nacional. 
Permito-me, aqui, lembrar reflexões feitas sensatamente por Rui Barbosa, que, ao predicar cuidados 
especiais para a redação do Código Civil, aconselhava: "A inteireza do espírito começa por se 
caracterizar no escrúpulo da linguagem medindo e pesando, uma a uma, as expressões da lei, outra 
coisa não faz o legislador que pesar e medir o pensamento”. E, invocando a lição de Bentham, 
acrescentava “os vocábulos da lei hão de pesar-se como diamantes”. 
A redação dessa emenda e sua justificativa foram possíveis graças à contribuição valiosa do 
Professor Edison Mueller, historiador e heraldista patrício. 
Parecer:   
   Altera a redação do artigo 22 do Projeto de Constituição, mas, a nosso ver, não aperfeiçoa o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18526 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   TÍTULO II  
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS  
CAPITULO IV - DA NACIONALIDADE  
Nova redação ao art. 22  
"Art. 22. A língua oficial do Brasil é o  
Português, e são símbolos nacionais a Bandeira, o  
Hino, o Escudo e as Armas da República, adotadas  
na data da promulgação desta Constituição, e  
outros previstos em lei.  
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios." 
Justificativa: 
Como se pensa ter uma Constituição por longos anos faz-se necessário que se libere a lei 
complementar, a possibilidade do uso de outros símbolos previstos em lei, e igualmente, liberando 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios o uso de símbolos próprios.  
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Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:18962 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 22  
O Artigo 22 do projeto passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 22 - A língua nacional brasileira é o  
veículo oficial e legal de expressão e está  
presente na Bandeira, no Hino, nas Armas e no Selo  
Nacional, símbolo inalteráveis da Nação. 
Justificativa: 
A presente modificação visa a manter todos os símbolos nacionais que caracterizam o Brasil, já 
consagrados pela tradição e confirmados pelas leis vigentes, com sua respectiva nomenclatura 
oficial.  
O termo “inalteráveis” visa a mantê-los imunes de tentativas mudancistas, que desrespeitam as 
tradições e valores da nacionalidade.  
A expressão “vigorantes na data da promulgação desta Constituição” torna-se desnecessária, por ser 
óbvia.  
A língua, tal como se fala e se escreve no Brasil, acionadora do sentimento de identidade cultural e 
histórica que une os brasileiros, deve garantir a inalterabilidade dos símbolos nacionais. A expressão 
“língua nacional”, presente em outros dispositivos, é aqui especificada por causa de sua função 
identificadora. Em nenhuma Constituição anterior encontra-se o termo “português”. Introduzi-lo 
justamente depois de a nação brasileira ter alcançado plena maturidade literária e oralidade peculiar, 
é um retrocesso injustificável pelo que representa de fidelidade à política linguística do Estado Novo 
português e brasileiro, de triste memória. Nem é normal empregar-se, em um texto constitucional, 
gentílico referente a outra nacionalidade.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20123 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 22 do projeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
Art. 22. A língua oficial do Brasil é a  
portuguesa, e são símbolos nacionais a Bandeira, o  
Hino, o Escudo e as Armas da República adotadas na  
data da promulgação da Constituição. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do Art. 22, do projeto de Constituição, corrigindo a redação dada, de forma a 
tornar mais compreensível e clara.  
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Parecer:   
   Acolhemos, em parte, os termos da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
 

_______________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA:22533 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se no Art. 12 a expressão:  
do Brasil, passando, pois, a ser a seguinte a  
redação do Art. 12:  
Art. 12 - A língua nacional é a portuguesa, e  
são símbolos nacionais a bandeira, o hino, o  
escudo e as armas da República. 
Justificativa: 
Como a Carta Magna é do Brasil não razão de dizer-se que a língua nacional do Brasil é a 
portuguesa, porque só poderia mesmo ser do Brasil.  
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:22807 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se o termo "territórios" no  
parágrafo 5o. do Art. 28. 
Justificativa: 
Não entendemos a discriminação, pois consideramos importante o despertar patriótico dos jovens 
residentes nos territórios, utilizando-se para tanto símbolos próprios.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:23551 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 28 do Substitutivo do Relator  
ao projeto de Constituição da Comissão de  
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Sistematização a seguinte redação:  
"Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito  
Federal, e os Territórios, todos autônomos em sua  
respectiva esfera de competência.  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal, os  
Territórios e os Municípios poderão ter símbolos  
próprios." 
Justificativa: 
Esta Emenda visa compatibilizar o texto do Substitutivo com Emenda apresentada no sentido de 
incluir os Territórios como integrantes da República Federativa do Brasil, embora a sua autonomia 
política seja parcial.  
Veja-se, a propósito, a alteração que propusemos em Emenda anterior, ao art. 2° do Substitutivo.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O Autor da Emenda reconhece que a autonomia política dos Territórios é parcial, por 
serem entes administrativos e integrarem a União. Caberá a Lei Federal dispor sobre a sua 
organização administrativa e judiciária. 
   
   EMENDA:23748 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 12, do substitutivo do  
Relator ao anteprojeto de Constituição, a  
expressão "a língua nacional do Brasil é a  
portuguesa" por "a língua nacional é o português  
falado no Brasil". 
Justificativa: 
Não há língua brasileira nem falamos e escrevemos o mesmo português que os lusitanos ou os 
nacionais de antigas colônias portuguesas.  
O que há, na verdade, é um português falado no Brasil como reconhecem os bons filosóficos e 
gramáticos, conhecedores das diferenças morfológicas e sintáticas existentes entre os falares 
lusitano e brasileiro.  
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:23871 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 12.  
Inclua-se, no artigo 12 do Substitutivo, e  
depois da expressão "e as armas da República", o  
que se segue:  
Art. 12 - ... e as armas da República, não  
podendo ser alterados, parcial ou totalmente, sem  
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aprovação prévia em plebiscito nacional, e lei do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Quer-se que o povo se pronuncie democraticamente, através de plebiscito nacional, sobre proposta 
de mudança, parcial ou total, dos símbolos nacionais. A alteração será legitima, se o povo disser 
“sim” nas urnas. Do contrário, qualquer tentativa nesse sentido não passará de aventureirismo.  
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:24159 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Dê ao artigo 12 do Projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
Artigo 12. - .................. 
A língua Nacional do Brasil é a portuguesa, e  
são símbolos nacionais a bandeira, o Hino, o  
escudo e as armas da República vigorantes na data  
da promulgação desta constituição. 
Justificativa: 
A nova redação que propomos visa garantir nossos símbolos nacionais ora existente.  
Parecer:   
   A Emenda proposta está sendo incorporada pelo Substitutivo, ainda que em articulação distinta do 
que a sugerida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24224 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 12.  
Modifique-se o Art. 12 do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator, que passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 12. - A língua nacional do Brasil é a  
portuguesa, e são símbolos nacionais e  
inalteráveis a bandeira, o hino, as armas da  
república e o selo nacional já adotados na data da  
promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
A modificação se faz absolutamente necessária por três motivos: 
1º) Não existe e nunca existiu “escudo" como símbolo nacional, embora alguns venham confundindo 
“armas da república” com “escudo da república", e por esta razão deve ser excluído do projeto, 
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2º) O “selo nacional”, usado para autenticar os atos de governo, e bem assim os diplomas e 
certificados expedidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos, é símbolo nacional  
já  consagrado e pertence a nossa tradição. 
3º) As expressões "inalteráveis" e "já adotados na data da promulgação desta constituição” visa a 
preservá-los de mudanças, uma vez que tais símbolos são o retrato vivo e permanente de nossa 
Pátria e os marcos identificatórios e consagrados do Brasil no concerto das nações. 
Parecer:   
   A Emenda proposta, em que pese conter objeções fundadas em motivos dos mais louváveis, não 
se enquadra inteiramente na perspectiva jurídico-institucional contida no Projeto Substitutivo, 
devendo ser incorporada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25318 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Capítulo III - Da Nacionalidade  
Acrescentar parágrafo único no artigo 12  
"Parágrafo Único - Os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão ter símbolos  
próprios." 
Justificativa: 
Deve se dar a possibilidade do uso de outros símbolos previsto em lei, e igualmente, liberando aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios o uso de símbolos próprios.  
Parecer:   
   A emenda proposta é perfunctória, na perspectiva do princípio jurídico de que "o que não é proibido 
é permitido". Por essa razão, não deve ser incorporada ao texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26103 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 28, do Substitutivo do Relator  
ao Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 28 A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Territórios, todos autônomos em sua  
respectiva esfera de competência.  
..................................................  
§ 5o. Os Estados, o Distrito Federal, os  
Territórios e os Municípios poderão ter símbolos  
próprios. 
Justificativa: 
Esta Emenda visa compatibilizar o texto do Substitutivo com Emenda apresentada no sentido de 
incluir os Territórios como integrantes da República Federativa do Brasil, embora a sua autonomia 
política seja parcial.  
Veja-se, a propósito, a alteração que propusemos em Emenda anterior, ao art. 2° do Substitutivo.  
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Parecer:   
   Pela aprovação parcial, isto é, pelo acolhimento quanto à sugestão para o parágrafo 5o. e pela 
rejeição no que se refere à proposta de redação para o artigo 28, vez que os territórios são entes 
administrativos e integram a União. 
   
   EMENDA:26605 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 12  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 12:  
Art. 12 - A língua oficial do Brasil é a  
portuguesa, e são símbolos nacionais a bandeira, o  
hino, o escudo e as armas da República. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:27919 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art.12 do substitutivo do Relator,  
a seguinte redação:  
Art. 12 - A língua oficial do Brasil é a  
portuguesa, e são símbolos nacionais a Bandeira, o  
Hino, o Escudo e as Armas da República. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do Art. 12 do Substitutivo do Relator, corrigindo a redação dada, de forma a 
tornar mais compreensível e clara a mesma.  
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:29124 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se ao Art. 12 do Projeto de  
Constituição, ficando assim redigido:  
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Art. 12 - A língua oficial do Brasil é a  
portuguesa, respeitadas e preservadas as línguas  
indígenas. São símbolos nacionais a bandeira, o  
hino, o escudo e as armas da República. 
Justificativa: 
O texto do Art. 12 no Projeto pura e simplesmente desconhece as línguas nativas, quando deveria 
oficializá-las, ao lado do português. A emenda contém proposição intermediária não oficializa as 
línguas indígenas mas as reconhece como patrimônio cultural a ser preservado.  
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:29357 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do art. 12 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição.  
Art. 12 - A língua nacional do Brasil é a  
portuguesa e são símbolos nacionais a bandeira, o  
hino, o escudo e as armas da República, de livre  
uso do povo, salvo desvirtuamento ou uso ofensivo. 
Justificativa: 
A emenda proposta enseja o uso dos símbolos nacionais pelo povo, resguardando seu 
desvirtuamento.  
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:29939 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Inclua-se no Título I, dos Princípios  
Fundamentais, artigo derradeiro com a seguinte  
redação:  
Artigo - São Símbolos Nacionais do Brasil a  
Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da  
República.  
A Língua Nacional é o Português. 
Justificativa: 
O presente artigo foi, por razões de taxionomia, retirado do Capítulo III do Título II, que trata da 
Nacionalidade, com o qual é evidentemente incompatível.  
Também se substitui a expressão “A língua...é a portuguesa” por “A língua é o português”, por razões 
de euforia.  
Parecer:   
   O teor da emenda já é contemplado no art. 12, de modo que ela deve ser considerada prejudicada. 
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   EMENDA:31471 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 12 do substitutivo do relator a  
seguinte redação:  
Art. 12 - A língua oficial do Brasil é a  
portuguesa, e são símbolos nacionais a bandeira, o  
hino, o escudo e as armas da República. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do Art. 12 do Substitutivo do Relator, de forma a definir que a língua 
portuguesa é a oficial e não nacional. Esta proposição mantém os dialetos indígenas e dos 
descendentes dos quilombos.  
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:31887 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao art. 12, do  
substitutivo do Projeto de Constituição, da  
Comissão de Sistematização:  
Art. 12 - "A língua oficial do Brasil é a  
Portuguesa, e são símbolos nacionais a bandeira, o  
hino, o escudo e as armas da República" 
Justificativa: 
Não há mudança fundamental na proposta da emenda. O que pretende é seguir um padrão universal 
que estatui sobre a língua que deve servir para os atos da vida pública.  
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:32824 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARCIAL (Art. 12)  
"A língua nacional do Brasil é a Portuguesa." 
Justificativa: 
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Normalmente só definem as línguas nacionais aqueles países que tem conflitos linguísticos. No caso 
brasileiro, a imprecisão do Português como língua nacional decorre de tal maneira de injunções 
culturais, que a sua regulação jurídica torna-se desprezível. 
Não se conhece no momento nenhuma língua indígena ou algum dialeto africano que estejam a 
rivalizar com o Português em ser a língua nacional. 
Portanto, é até uma desconsideração com Portugal o vir a firmar-se esta verdade na Constituição. A 
ideia é que o Português é a língua da mercê dos esforços constituintes em uma manifesta 
subestimação do papel assumido pela Pátria mãe. 
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:33224 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Título I  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo pela União  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, tem como fundamentos a soberania, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade das  
pessoas e o pluralismo político.  
Título IV  
Capítulo I  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Territórios.  
§ 2o. - Suprimir  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal, os  
Territórios e os Municípios poderão ter símbolo próprios.  
Art. 29 - À União, aos Estados, ao Distrito  
Federal, aos Territórios e ao Municípios, é vedado:  
I  
II  
etc. 
Justificativa: 
As constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967 consagram a integração dos Territórios entre as 
Unidades da Federação.  
Excluir os Territórios das Unidades Federadas e enquadrá-los, tal como está no anteprojeto, como 
serventias da União, é postura ditatorial e discriminatória, que nem as Constituições Polaca e dos 
Governos Autoritários ousaram adotar.  
É simplesmente inadmissível que esta Constituição popular, liberal e democrática, discrimine e 
amesquinhe os Territórios, negando-lhes o “status” de Unidades da Federação.  
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser  
pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:33988 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao art. 12:  
"Art. 12 - A língua oficial do Brasil é a  
portuguesa, e são símbolos nacionais a bandeira,  
o escudo e as armas da república." 
Justificativa: 
Não há mudança fundamental na proposta de emenda. O que ela pretende é seguir um padrão 
universal que estatui sobre a língua que deve servir para os atos da vida pública.  
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. 
 

_______________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:01828 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 15 a seguinte redação:  
Artigo 15 - O Português é a língua nacional,  
e são símbolos nacionais a bandeira, o hino, as  
armas da República e o selo nacional já adotados  
na data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
A construção suprimida”... A língua nacional é a portuguesa..”, separando a expressão Língua 
Portuguesa, é pouco eufônica e, logo, não recomendável. A utilização do designativo Português é 
preferível, nos termos da emenda ora proposta.  
Parecer:   
   Emenda do Nobre Constituinte Jonas Pinheiro altera a redação do art. 15 do Projeto, substituindo 
no seu caput: "A língua nacional é a portuguesa...", por: "O Português é a língua nacional". O reparo é 
procedente e exato, posto que não apenas confere eufonia ao texto, como sustenta o Parlamentar,  
mas também designa corretamente, de acordo com a nomenclatura da Linguística Diacrônica, a 
língua falada no Brasil, isto é, o Português. Pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
[...] 
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CAPÍTULO III 
DA NACIONALIDADE 
[...] 
Art. 14. A língua nacional é a portuguesa, e são símbolos nacionais a bandeira, o hino, as armas da 
República e o selo nacional, já adotados na data da promulgação desta Constituição. 
 

Assinaturas  

1. Afif Domingos 
2. Rosa Prata 
3. Mário Oliveira 
4. Sílvio Abreu 
5. Luiz Leal 
6. Genésio Bernardino 
7. Alfredo Campos 
8. Virgílio Galassi 
9. Theodoro Mendes 
10. Amilcar Moreira 
11. Osvaldo Almeida 
12. Ronaldo Carvalho 
13. José Freire 
14. Tito Costa 
15. Caio Pompeu 
16. Manoel Moreira 
17. Osmar Leitão 
18. Eliel Rodrigues 
19. Rubem Branquinho 
20. Max Rosenmann 
21. Amaral Netto 
22. Antonio Salim Curiati 
23. José Luiz de Maia 
24. Carlos Virgílio 
25. Arnaldo Martins 
26. Irapuan Costa Junior 
27. Roberto Balestra 
28. Luiz Soyer 
29. Délio Braz 
30. Naphtali Alves Souza 
31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 
36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 
41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 

55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
76. Jairo Carneiro 
77. Paulo Marques 
78. Denisar Arneiro 
79. Jorge Leite 
80. Aloísio Teixeira 
81. Roberto Augusto 
82. Messias Soares 
83. Dalton Canabrava 
84. Carlos Sant’Anna 
85. Gilson Machado 
86. Nabor Júnior 
87. Geraldo Fleming 
88. Osvaldo Sobrinho 
89. Osvaldo Coelho 
90. Hilário Braun 
91. Edivaldo Motta 
92. Paulo Zarzur 
93. Nilson Gibson 
94. Narciso Mendes 
95. Marcos Lima 
96. Ubiratan Aguiar 
97. Carlos de Carli 
98. Chagas Duarte 
99. Marluce Pinto 
100. Ottomar Pinto 
101. Vieira da Silva 
102. Olavo Pires 
103. Arolde de Oliveira 
104. Rubem Medina 
105. Francisco Sales 
106. Assis Canuto 
107. Chagas Neto 

108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 
114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 
147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
150. Jovani Masani 
151. Paulo Pimentel 
152. José Carlos Martinez 
153. Maria Lúcia 
154. Maluly Neto 
155. Carlos Alberto 
156. Gidel Dantas 
157. Adauto Pereira 
158. Annibal Barcellos 
159. Geovani Borges 
160. Antônio Ferreira 
161. Aécio de Borba 
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162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 
168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 
174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 
176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 
178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
186. Alexandre Puzyna 
187. Artenir Werner 
188. Cláudio Ávila 
189. José Agripino 
190. Divaldo Suruagy 
191. José Mendonça Bezerra 
192. Vinícius Cansanção 
193. Ronaro Corrêa 
194. Paes Landim 
195. Alécio Dias 
196. Mussa Demes 
197. Jessé Freire 
198. Gandi Jamil 
199. Alexandre Costa 
200. Albérico Cordeiro 
201. Iberê Ferreira 
202. José Santana de 

Vasconcelos 
203. Christovam Chiaradia 
204. Daso Coimbra 

205. João Rezek 
206. Roberto Jefferson 
207. João Menezes 
208. Vingt Rosado 
209. Cardoso Alves 
210. Paulo Roberto 
211. Lorival Baptista 
212. Cleonâncio Fonseca 
213. Bonifácio de Almeida 
214. Agripino Oliveira Lima 
215. Marcondes Gadelha 
216. Mello Reis  
217. Arnold Fioravante 
218. Álvaro Pacheco 
219. Felipe Mendes 
220. Alysson Paulinelli 
221. Aloysio Chaves 
222. Sotero Cunha 
223. Messias Gois 
224. Gastone Righi 
225. Dirce Tutu Quadros 
226. José Elias Murad 
227. Mozarildo Cavalcanti 
228. Flávio Rocha 
229. Gustavo de Faria 
230. Flávio Palmier de Veiga 
231. Gil Cézar 
232. João da Mata 
233. Dionísio Hage 
234. Leopoldo Peres 
235. José Carlos Coutinho 
236. Enaldo Gonçalves 
237. Raimundo Lira 
238. Sarney Filho 
239. João Machado Rollemberg 
240. Érico Pegoraro 
241. Miraldo Gomes 
242. Expedito Machado  
243. Manuel Vieira 
244. César Cals Neto 
245. Mário Bouchardet 
246. Melo Freire 
247. Leopoldo Bessone 
248. Aloísio Vasconcelos 

249. Fernando Gomes 
250. Albano Franco 
251. Francisco Coelho 
252. Wagner Lago 
253. Mauro Borges 
254. Antônio Carlos Franco 
255. Odacir Soares 
256. Mauro Miranda 
257. Oscar Corrêa 
258. Maurício Campos 
259. Inocência Oliveira 
260. Salatiel Carvalho 
261. José Moura 
262. Marco Maciel 
263. Ricardo Fiuza 
264. José Egreja 
265. Ricardo Izar 
266. Jaime Paliarin 
267. Delfim Netto 
268. Farabulini Júnior 
269. Fausto Rocha 
270. Luiz Marques 
271. Furtado Leite 
272. Ismael Wanderley 
273. Antônio Câmara 
274. Henrique Eduardo Alves 
275. Siqueira Campos 
276. Aluízio Campos 
277. Eunice Michiles 
278. Samir Achôa  
279. Maurício Nasser 
280. Francisco Dornelles 
281. Stélio Dias 
282. Airton Cordeiro 
283. José Camargo 
284. Mattos Leão 
285. José Tinoco 
286. João Castelo 
287. Guilherme Palmeira 
288. Felipe Cheidde 
289. Milton Barbosa 
290. João de Deus 
291. Eraldo Trindade 

Justificativa:   

   Preservando até onde possível o texto da Comissão de Sistematização, esta emenda substitutiva integral ao 
Título II do Projeto de Constituição objetiva aprimorá-lo, escolmando-o de alguns excessos indesejáveis, normas 
pragmáticas utópicas, e detalhamentos desnecessários ou que melhor figurariam em leis hierarquicamente 
inferiores. 
Ressalte-se, além disso, que as modificações procedidas no capítulo pertinente aos Direitos Sociais, sem perder 
de vista a necessidade de harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, procura adaptar a imprescindível 
proteção dos direitos do trabalhador à manutenção de condições, dentro das quais possam desenvolver-se com 
eficiência, flexibilidade e dinamismo as atividades produtivas. 
Nesta matéria, estimula-se a negociação coletiva, como fator importante para aperfeiçoar continuamente as 
relações trabalhistas, e moldá-las à realidade econômica e tecnológica, em constante mutação. 
No tocante a polêmica questão envolvendo uma proteção maior ao contrato de trabalho, prefere esta proposta 
desestimular as demissões imotivadas, mediante uma garantia de cunho econômico. A estabilidade rígida no 
emprego não interessa a trabalhadores ou a empregadores, e muito menos ao País, onde se pretende 
prevaleçam uma economia de mercado e a liberdade de iniciativa. 
Somada a preservação do fundo de garantia por tempo de serviço e à criação de um seguro-desemprego efetivo, 
mas compatível com a realidade econômica brasileira, aquela garantia econômica desestimuladora da excessiva 
rotatividade de mão-de-obra e protetora da relação empregatícia servirá melhor a todos. 
Destaca-se, também, a necessidade de preencher as características diversas e as peculiaridades, não apenas 
do trabalho doméstico, mas também do trabalho rural. 
A aplicação pura e simples de regras idênticas a trabalhadores urbanos e rurais é indesejável, inclusive 
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tecnicamente, para consecução do ideal de justiça. Não será, pois, com a simples equiparação de situações não 
equiparáveis, que se aperfeiçoará a proteção dos direitos do trabalhador rural. 
Relativamente à questão da greve, é ela reconhecida como um direito do trabalhador, devidamente 
regulamentado pela lei no interesse da coletividade, considerada como um todo, e, não, como poder, cujo 
exercício restaria única e exclusivamente, ao critério dos próprios trabalhadores, como pretende o Projeto de 
Constituição. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei 
pela aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos.  
Pela aprovação parcial. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 
31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59 e 60. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 6º, §§ 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 45, 50, 51, 52 e seus incisos, 53 e 55. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 7º; Art. 8º, incisos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII: §§ 1º, 2º, 3º , 4º; Art. 9º e seu Parágrafo único: Art. 10, "caput", 
§§ 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º; Parágrafo único do Art. 11. 
PELA REJEIÇÃO: Incisos I, V, X, XIV e XXIX do Art. 8º ; § 5º do art. 8º ; §§ 3º e 4º do Art. 10, "caput" do Art. 11; 
Art. 12. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 13 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c": inciso II ("caput") e alínea "a"; §§ 1º, 2º, 3º , 
4º (e incisos I e II); Art. 14. 

PELA REJEIÇÃO: Alínea "b", inciso II, do Art. 13; inciso III do § 4º, do Art. 13. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 15 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, e seus incisos I a IV, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11; Art. 16 ("caput"), 
incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 

 

 
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
Art. 19. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
Parágrafo 1° Brasília é a capital Federal. 
Parágrafo 2º Os Territórios Federais integram a União.  
Parágrafo 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação da população diretamente 
interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional. 
Parágrafo 4º Lei Complementar disporá sobre a criação de Território, sua transformação em Estado 
ou sua reintegração ao Estado de origem.  
 
Parágrafo 5º Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios poderão ter símbolos 
próprios. 
[...] 
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Assinaturas  

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

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  

62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  
88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  

124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
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185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 

222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  

259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei 
pela aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 

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

 
___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00156 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Tirar "Territórios" do parágrafo único do art. 12 
Justificativa: 
Nesse artigo se prevê que os Territórios também poderão ter símbolos próprios. Ora, símbolo próprio é 
característica de entidades autônomas. Se os Territórios são simples partes integrantes da União, os símbolos 
desta abrangem aquela. Demais, os Territórios estão desaparecendo. A Constituição acaba com eles, embora 
preveja a Possibilidade de cria-los.  
 
 
   EMENDA:00500 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 12 a seguinte redação: "A  
língua portuguesa é o idioma oficial da República  
Federativa do Brasil, que tem por símbolos a  
bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais." 
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Justificativa: 
A redação do caput do art. 12 é imprópria porque, em se tratando de idioma, o nome da língua original deve 
aparecer sempre adjetivando e não na sua forma substitutiva. Ademais, quando uma língua é única para toda 
uma nação (a nação portuguesa) passa a ser considerada idioma.  
 
 
   EMENDA:00728 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Desdobre-se o art. 12, assim:  
Art. 12 - O português é a língua oficial da  
República Federal do Brasil.  
§ 1o. - São símbolos da República Federal do  
Brasil a Bandeira, o Hino, as Armas e o Selo  
Nacional.  
§ 2o. - (Passa a ser o citado como Parágrafo Único). 
Justificativa: 
Melhor a redação.  

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 13 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


