
 

  

Art. 36 ADCT 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 2  

 

 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 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

 
Art. 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os 
resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os que 
interessem à defesa nacional, extinguir-se-ão se não forem ratificados pelo Congresso 
Nacional no prazo de dois anos.  
 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA – VB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 20 - É vedada a criação de fundos contábeis e administrativos. 

Parágrafo único - Lei complementar estabelecerá prazos e regulará a extinção de 

todos os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição. 

 

                                                      
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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FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 16 - É vedada a criação de fundos de qualquer natureza, salvo por autorização 

legislativa.  

Parágrafo único - Os fundos existentes na data da promulgação desta 

Constituição:  

a) constarão dos respectivos orçamentos do setor público; e  

b) serão automaticamente extintos se não forem ratificados pelo Poder Legislativo 

no prazo de dois anos. 

 

Consulte na 11ª e 12ª reuniões da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização 

Financeira a votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: DANC de 25/6/1987, suplemento, a partir da p. 121, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b.  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 46 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  

a) integrar-se-ão de forma analítica nos orçamentos da União;  

b) extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso 

Nacional no prazo de dois anos. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 51 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  

I - integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União; e  

II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso 

Nacional no prazo de dois anos. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 

a votação da redação final do Substitutivo do Relator da Comissão.  

Publicação: DANC de 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 237, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5.  

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 469 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  

I - integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União; e  

II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso 

Nacional no prazo de dois anos. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 464 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  

I - integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União; e  

II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso 

Nacional no prazo de dois anos. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 24 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  

I - integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União; e  

II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso 

Nacional no prazo de dois anos. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 24 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição, 

excetuados os resultantes de isenções fiscais e que passem a integrar o patrimônio 

privado:  

I - integrar-se-ão nos orçamentos da União, salvo no caso em que os interesses da 

defesa nacional aconselharem diferentemente;  

II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso 

Nacional no prazo de dois anos. 

 

6 – Plenário 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 15. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados 

os resultantes de isenções fiscais e que passem a integrar o patrimônio privado:  

I - integrar-se-ão nos orçamentos da União, salvo no caso em que os interesses da 

defesa nacional aconselharem diferentemente;  

II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso 

Nacional no prazo de dois anos. 
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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02045, art. 14 do ADCT. 

 

Discussão e votação: 

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

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/06/1988, a partir da p. 

11482. 

 

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

2º) 

Art. 41. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados 

os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os 

que interessem à defesa nacional, extinguir-se-ão se não forem ratificados pelo 

Congresso Nacional no prazo de dois anos. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

Discussão e votação: 

Requerimentos de destaques nºs 229 e 867, referente à emenda 00629.  Os 

destaques foram retirados. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 2/9/1988, a partir da p. 

14174. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados 

os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os 

que interessem à defesa nacional, extinguir-se-ão se não forem ratificados pelo 

Congresso Nacional no prazo de dois anos. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados 

os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os 

que interessem à defesa nacional, extinguir-se-ão, se não forem ratificados pelo 

Congresso Nacional no prazo de dois anos. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha. 

(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, fl. 202). 

 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/268anc22jun1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/306anc02set1988.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00020 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Nos termos do § 1o. do artigo 17, do  
Regimento da Assembleia Nacional Constituinte,  
suprimam-se os seguintes dispositivos: §§ 1o. e  
2o. do art. 1o.; artigos 3o., 4o., 5o., 6o., 7o.,  
8o., 9o., 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21; §§ 1o., 2o. e 3o. do artigo 22; artigos 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. 
Justificativa: 
A matéria contida no art. 11 é pertinente ao Regimento do Congresso Nacional.  
O Art. 36 fere a autonomia dos Estados e Municípios, que devem ter autoridade para escolher 
alternativas talvez mais eficazes e produtivas para desempenhar funções de julgamento e auditoria.  
O art. 37 é estranho à Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, referindo-se ao Banco 
Central, objeto da Subcomissão do Sistema Financeiro.  
Os demais dispositivos explicitados pretendem reger assuntos próprios de lei complementar ou 
comum. São inconvenientes em estatuto constitucional, pois dificultam necessárias alterações no 
tempo.  
Parecer:   
   Pela proposição em tela, como se vê, serão suprimidas nada menos que 31 (trinta e um) dos (trinta 
e sete) artigos em que se encontra vazado o Anteprojeto.  
São inegáveis, portanto, as mutilações daí consequentes.  
Nosso voto, assim, é pela rejeição da Emenda. 
   
 
   EMENDA:00141 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Alterar a redação do art. 20 do relatório da subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.  
"Art. 20 É vedada a criação de novos fundos contábeis e administrativos.  
Parágrafo Único. Lei Complementar fará revisão dos fundos existentes suprimindo os  
julgados prescindíveis." 
Justificativa: 
O Fundo de Desenvolvimento das Atividades de Arrecadação da administração tributária da 
Secretaria da Receita Federal, contribuindo, efetivamente, para o reaparelhamento, aperfeiçoamento 
e manutenção das atividades de arrecadação e fiscalização tributárias.  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Gastos com a administração tributária não são despesas, ao contrário, tratam-se de investimentos de 
retorno garantido para os cofres públicos.  
O FUNDAF  tem contribuído para manter a eficiência e eficácia da ação fiscalizadora da SRF 
conforme se demonstra através do desempenho obtido pela fiscalização da SRF: cada cruzado 
investido na remuneração do Auditor Fiscal do Tesouro Nacional traz para os cofres públicos um 
retorno 160 vezes superior ao investimento.  
Parecer:   
   Reconhecemos que houve avanço significativo na redação apresentada por esta Emenda. Contudo, 
tendo havido proposta que julgamos ter sido mais feliz que esta e a original. Por tanto, face ao fato de 
ter sido apresentada emenda que julgamos ter expressado melhor a preocupação do 
Congresso, consideramo-la prejudicada.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00174 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Art. 20. É vedada a criação de fundos de qualquer natureza, salvo por autorização  
legislativa.  
Parágrafo único. Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  
a) constarão dos respectivos orçamentos do setor público.  
b) serão automaticamente extintos se não forem ratificados pelo Poder Legislativo no prazo de dois 
anos. 
Justificativa: 
Tecnicamente, ainda está muito pouco clara a definição da verdadeira natureza dos inúmeros fundos 
existentes. Além disso, constata-se que a maioria deles não foi instituída por lei. 
Como ao Congresso Nacional interessa o conhecimento e a legalidade dos instrumentos de 
disponibilidade financeira e sua utilização, torna-se necessário fazer com que a ele seja dado 
oportunidade de examiná-los, no contexto orçamentário e legal.  
Acreditamos que a nova redação que ora oferecemos clareia um pouco mais tais intensões.  
Parecer:   
   A Emenda apresentada soluciona as dificuldades redacionais que este Relator encontrou ao 
elaborar o Anteprojeto.  
Cremos que a Emenda foi mais feliz do que nossa proposta.  
Parecer favorável. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00082 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, dê-se ao artigo 16 a  
seguinte redação:  
Art. 16. A receita e despesa dos fundos de qualquer natureza constarão do Orçamento da União.  
Parágrafo único. É vedada a criação de fundos, salvo mediante autorização legislativa. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 8  

 

Não importam quais sejam os vetores que a Administração utilize para a realização dos objetivos 
sociais, se sobre eles se assegura a fiscalização do Congresso Nacional e se os seus recursos são 
identificados no Orçamento.  
Extingui-los é medida que pode não consultar os interesses da agilização administrativa e a 
discussão ficaria melhor para quando se examinasse a reformulação da Administração Pública.  
Além disso, a norma do parágrafo único, na redação do anteprojeto é de sabor transitório, pelo que, 
em boa técnica, não seria recomendável a sua isenção no lugar onde está.  
A lei pode tudo, se não contraria a Constituição, de modo a se poder considerar, a todo tempo, a 
extinção de qualquer fundo.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00234 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento de Orçamento e Fiscalização Financeira, dê-se à 
letra b), do Parágrafo único, do Art. 16, a seguinte redação:  
Art. 16 - .........................  
Parágrafo único - .....................  
a) - .......................  
b) - Serão automaticamente extintos, se não forem ratificados pelo Poder Legislativo, no prazo  
de dois anos, salvo os criados por atos dos Poderes Legislativos ou Executivo. 
Justificativa: 
A flexibilidade atualmente existente para a Administração Pública, decorrente da existência de fundos 
contábeis e administrativos, é de importância indiscutível para que sejam atingidos objetivos de real 
interesse da Administração.  
Existe atualmente um grande número de fundos, criados por atos dos Poderes Legislativo ou 
Executivo, cuja utilização pelos órgãos competentes ao longo dos anos, observadas normas de 
administração financeira e de controle, prestação e tomada de contas e a fiscalização específica do 
Tribunal de Contas da União, tem se mostrado de grande valia para a Administração Pública.  
Considerando que a obrigatoriedade de submissão ao Poder Legislativo, para ratificação, de todos os 
Fundos atualmente existentes representará uma considerável sobrecarga para os membros do 
Congresso, a exceção sugerida para os Fundos criados por atos dos Poderes Legislativo ou 
Executivo apresenta-se como medida prática e objetiva.  
A imposição contida na letra a) do parágrafo em questão fará com que mandatoriamente a aplicação 
dos recursos vinculados aos respectivos Fundos tenha prévia aprovação do Legislativo. Como o 
controle da sua utilização será exercido pelo Congresso Nacional, através da fiscalização financeira e 
orçamentaria de que trata o artigo 19 deste Anteprojeto, a ratificação pelo Poder Legislativo, dos 
Fundos existentes, cuja criação é oriunda de ato dos Poderes Legislativo ou Executivo, torna-se 
desnecessária. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00288 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA AO ANTEPROJETO DOS PLANOS E ORÇAMENTOS,  
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL  
Nos termos do artigo 18 e § 2o. do artigo 23,  
do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte,  
suprimam-se e/ou substituam-se os seguintes  
dispositivos: 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 9o, 10, 11, 12,  
13, 15 e 16, com seus parágrafos e alíneas, pelo seguinte:  
Art. - O orçamento anual compreenderá a  
fixação da despesa e a previsão da receita.  
Parágrafo único - Na elaboração da proposta  
orçamentária, o Poder Executivo, em anexos  
específicos, fará as previsões relativas ao  
custeio das atividades-meio, da infraestrutura,  
do setor produtivo e dos investimentos sociais do  
Estado, discriminadamente, e relacionará o  
conjunto das isenções, dos incentivos e das demais  
modalidades de benefícios fiscais.  
Art. - A lei do orçamento não conterá  
dispositivo estranho à previsão da receita e à  
fixação da despesa. Não se incluem na proibição:  
I - a autorização para operações de crédito  
por antecipação da receita;  
II - as disposições sobre a aplicação do  
saldo que houver.  
Art. - Os investimentos realizáveis em mais  
de um exercício serão incluídos no orçamento  
plurianual na forma do que dispuser a lei complementar.  
Parágrafo único - O orçamento plurianual será  
elaborado sob a forma de orçamento-programa e  
conterá os programas setoriais, seus subprogramas  
e projetos, com a estimativa dos custos,  
especificará as provisões anuais para a sua  
execução e determinará os objetivos a serem atingidos.  
Art. - Fica o Poder Executivo obrigado a  
prestar informações semestrais ao Poder  
Legislativo a respeito da execução do orçamento  
anual e plurianual, a fim de habilitá-lo a avaliar  
o desempenho da administração e propor as  
correções necessárias.  
Art. - A lei disporá sobre o exercício  
financeiro, a elaboração, a organização, o  
conteúdo e a forma dos orçamentos públicos.  
§ 1o - São vedadas:  
a) a transposição, sem prévia autorização  
legal, de recursos de uma dotação orçamentária  
para outra;  
b) a concessão de créditos ilimitados;  
c) a abertura de crédito especial ou  
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suplementar sem prévia autorização legislativa e  
sem indicação dos recursos correspondentes; e  
d) a realização, por qualquer dos Poderes, de  
despesas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.  
§ 2o - A abertura de crédito extraordinário  
somente será admitida para atender a despesas  
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de  
guerra, insurreição interna ou calamidade pública.  
§ 3o - Os créditos especiais e  
extraordinários não poderão ter vigência além do  
exercício em que forem autorizados, salvo se o ato  
de autorização for promulgado nos últimos quatro  
meses daquele exercício, caso em que, reabertos  
nos limites de seus saldos, poderão viger até o  
término do exercício financeiro subsequente.  
Art. - A proposta de orçamento anual  
compreenderá, obrigatória e separadamente, as  
despesas e receitas relativas a todos os poderes,  
órgãos e fundos da administração direta e das  
entidades da administração indireta, inclusive  
Fundações instituídas ou mantidas pelo poder público.  
§ 1o - Na elaboração da proposta  
orçamentária, o Poder Executivo incluirá fundos,  
programas e projetos aprovados em lei.  
§ 2o - Nenhum investimento, cuja execução  
ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser  
iniciado sem prévia inclusão no orçamento  
plurianual ou sem prévia lei que o autorize e fixe  
o montante das dotações que anualmente constarão  
do orçamento, durante o prazo de sua execução.  
§ 3o - Ressalvadas as disposições desta  
Constituição e de leis complementares, é vedada a  
vinculação do produto da arrecadação de qualquer  
tributo a determinado órgão, fundo ou despesa.  
Art. - O orçamento plurianual consignará  
dotações para a execução dos planos de valorização  
das regiões menos desenvolvidas do País. 
Justificativa: 
Com o objetivo de oferecer uma contribuição para corrigir incongruências e impropriedades que se 
apresentam no projeto, na parte relativa aos Planos e Orçamento, é que apresento esta emenda.  
Como já salientei quando da apreciação do anteprojeto na Subcomissão que tivemos a honra de 
presidir não se pode aprovar uma proposição que, integrando o capítulo do PODER LEGISLTIVO 
inicia com a determinação de que o Poder Executivo estabelecerá planos condicionados à aprovação 
do Congresso Nacional.  
O conteúdo dessa redação, além de deixar a reboque o Poder Legislativo, poderá levar à intervenção 
do Estado no domínio econômico e social, ao privilegiar o Poder Executivo.  
O Poder Executivo ao “estabelecer planos de longo, médio e curto prazos. Aos quais se subordinarão 
os planos e orçamentos do setor público” poderá induzir a ideia de que está condicionando toda a 
atividade privada, dificultando a ação particular da empresa ou do indivíduo, contradizendo, pelo 
menos em tese, o princípio da livre iniciativa, pois evidencia uma Economia Planificada.  
Em face de tal redação surgem algumas dúvidas: o Congresso Nacional apenas aprovará os planos e 
orçamentos do setor público que se subordinam aos planos de longo, médio e curto prazos, 
estabelecidos pelo Poder Executivo? Ou poderá os próprios planos de longo, médio e curto prazos? 
Ou aprovará os próprios planos de longo, médio e curto prazos? No processo de aprovação de todos 
esses planos, ou de qualquer deles, se fosse o caso, o Congresso Nacional poderia alterá-los? Nada 
esclarece o anteprojeto.  
Em última análise, o primeiro artigo da proposição, além de apresentar distorções em relação aos 
ideais democráticos do povo brasileiro e do Congresso Nacional, mostra outras inconsistências 
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técnicas. Exemplo disso é a sugestão contida no Parágrafo 2º do Artigo 1º:  de serem “levadas em 
conta” (que redação esdruxula para uma Constituição!), na elaboração de planos e orçamentos, 
obrigatoriamente, as macrorregiões geográficas. Se assim for, como ficarão os setores econômicos 
que necessitam de atendimento prioritário? E como serão consideradas as diferenças regionais, 
estaduais, municipais ou de microrregiões integrantes das macrorregiões? 
 O parágrafo 3º é de inexequível aplicação prática, pois estabelece critério obrigatório para a alocação 
de todos os recursos, destacando os casos a serem ressalvados. Tais critérios são impropriedade 
que um texto constitucional não pode permitir, pois ao se basearem na “proporcionalidade” direta à 
população e inversa à renda por capta, não esclarecem se isto se fará em relação às macrorregiões 
ou às regiões, aos estados, aos municípios, ou ainda, às microrregiões.  
O texto proposto no Parágrafo 3º peca, ainda, por restringir a apenas quatro casos, as 
impossibilidades de se adotar aquele critério.  
Essa crítica fundamenta-se na constatação de alguns simples exemplos: os planos para os setores 
rodoviário ou ferroviário, ou ainda para a manutenção e construção de aeroportos e portos que 
exigem normalmente grande soma de recursos, não estariam condicionados às prioridades nacionais, 
mas a coeficientes de alocação regionais, estaduais de recursos ou municipais que obrigariam uma 
distribuição irracional de recursos e regiões, estados, estados ou municípios que dele não 
necessitassem, impedindo o próprio desenvolvimentos harmônico do País.  
Inúmeras outras situações servem para exemplificar a inviabilidade de tal critério na Constituição. 
Assim, um programa de armazenagem de safra agrícola ou pecuária não estaria condicionado a criar 
silos nas áreas produtoras ou consumidoras. De acordo com tais critérios, estaria obrigando a 
construir silos em regiões não produtoras ou não consumidoras. Ou um programa de 
desenvolvimento de pecuária obrigaria a que se aplicassem recursos em recursos sem vocação 
econômica para tal atividade; ou programa de desenvolvimento de ensino superior exigiria a 
instalação de universidades em regiões sem demanda ou com demanda já atendida; um plano de 
reforma agrária levaria à aplicação de recursos em regiões não prioritárias, ficando sem recursos 
outras regiões; ou ainda, um projeto de erradicação de habitações deficientes nas cidades deixaria 
sem recursos os centros urbanos mais problemáticos e com excesso alguns mais favorecidos.  
Poderíamos passar horas aqui relatando exemplos de situações, em todos os setores e atividades, 
que mereceriam também ser ressalvados no texto constitucional.  
E tudo isso sem considerar as implicações técnicas, econômicas, sociais e políticas, da transferência 
obrigatória de renda entre regiões. Sem atentar para as necessidades reais de cada uma, poder-se-ia 
ter, em médio ou longo prazo, distorções piores que as atualmente observadas. Deve-se, ainda, 
lembrar que investimentos caríssimos que sobrecarregam toda a sociedade (setor de transportes ou 
de geração de energia, por exemplo), depois de executados, precisam ser mantidos, o que não seria 
possível com a aplicação de meros coeficientes regionais, estaduais, municipais, etc. a todo o 
processo de alocação de recursos públicos.  
Mesmo que estivesse pensando no critério que se aplica à distribuição dos recursos do atual Fundo 
de Participação dos Estados e Municípios nunca poderia ser ele aplicado indiscriminadamente, como 
prevê o anteprojeto, na distribuição de todos recursos orçamentários da União. Ademais nada disso 
caberia num texto constitucional.  
O Artigo 2º do anteprojeto apresenta também inconsistência técnicas ao estabelecer que “os 
orçamentos anuais” do setor público compreenderão estimativas de receita e despesa. 
A possibilidade de se estimar a despesa, contrariando toda a experiência e tradição nacional e 
internacional, traz embutida a possibilidade de o Executivo realizar despesas fora da estrita 
determinação legislativa e do que for divulgado de forma transparente à sociedade.  
Na verdade, a simples sugestão de estimar despesa gera inúmeras dificuldades para o controle, o 
acompanhamento e a fiscalização do orçamento, o orçamento, exercido tanto pelo Congresso 
Nacional, quanto pelos órgãos técnicos do chamado controle externo (Tribunal de Contas da União, 
como auxiliar do Congresso) e do próprio controle interno.  
O mesmo Artigo 2º, com seu parágrafo único, contradiz, ainda, uma das aspirações básicas do Poder 
Legislativo e um dos princípios da unicidade. Quando se pretende um orçamento único para o setor 
público, o anteprojeto apresenta proposta para, pelo menos, dois orçamentos distintos, a exemplo do 
que temos hoje em dia. Um, o orçamento da União, outro, o das empresas estatais.  
O Parágrafo Único do Art. 3º apresenta inconsistência técnica que o torna impraticável. Não se pode 
fazer com que um demonstrativo integre transações financeiras e transferências que se constituem 
em categorias econômicas de despesa, isto é, classificação orçamentaria não pode integrar um 
quadro, ou tabela, ou conjunto de informações que demonstrem alguma coisa.  
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O artigo 4º encerra improbidade de redação ao estabelecer que o orçamento de operações e 
transações financeiras será apreciado, pelo Congresso Nacional, para informações. Ora, apreciar, no 
entendimento legislativo, para informações. Ora, apreciar, no entendimento legislativo, significa 
examinar com vistas a uma conclusão (aprovação, alteração ou rejeição) e não se pode aprovar ou 
rejeitar informações. Essas se prestam a um processo de conhecimento apenas.  
Da leitura do artigo 5º fica uma interrogação: “é vedado incluir operações de crédito...”aonde?  
Em que? 
O artigo 9º traz a parte do Orçamento dispositivo que estaria mais apropriado se inserido na seção 
relativa ao sistema tributário.  
Cabe ainda alertar que a redação dada à alínea “d” do § do Artigo 10 possibilita diversas, o que não 
se coaduna a técnica legislativa.  
Por fim, o disposto no Artigo 13 representa outra norma absolutamente inócua e parece ter sido 
redigido de forma a dar aparente importância ao Congresso. Este artigo não estabelece a 
periodicidade com que o Poder executivo encaminhará ao Congresso, para acompanhamento, 
relatórios da execução físico-financeira dos planos e orçamentos. Se o Executivo encaminhar tais 
relatórios no último dia de vigência dos planos ou do orçamento terá cumprido, formalmente o 
dispositivo constitucional, sem permitir, na prática, nenhuma ação do Congresso. Nem reclamar o 
Legislativo vai poder! 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte deixa de ser adotada na sua integridade, porque implicaria alterar 
a sistemática adotada no Anteprojeto, que, em princípio, esta sendo mantida pelo Substitutivo do 
Relator.  
Entretanto, pontos fundamentais --- irrepreensivelmente enfocados na Justificação do Autor --- foram 
absorvidos  pelo atual texto do Substitutivo, como poderá ser comprovado de seu cotejo.  
Acolhimento parcial. 
   
      
   EMENDA:00741 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Suprimam-se os arts. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e os §§ 2o. e 3o. do art. 18, tudo do  
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, no que concerne aos planos  
e orçamentos. 
Justificativa: 
As matérias contidas nos dispositivos mencionados são regíveis por lei complementar ou mesmo 
comum. Aliás, o anteprojeto prevê lei complementar, no art. 18, onde, todavia. São inócuos os §§ 2º e 
3º. As disposições são essencialmente técnicas, chegando a exigir “caixa único”, o que 
convenhamos, não se coaduna com uma Constituição.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00813 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   EMENDA  
Ao Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira  
Nos termos do artigo 18 e § 2o. do artigo 23, do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte,  
suprimam-se e/ou substituam-se os seguintes dispositivos: artigos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o.,  
7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 16 e § 1o. do artigo 18, pelos seguintes:  
[...] 
Art. Ressalvadas as disposições desta Constituição e de leis complementares, é vedada  
qualquer vinculação de receita tributária.  
Parágrafo único. Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  
a) terão seu orçamento integrado de forma detalhada ao do setor público; e  
b) serão automaticamente extintos se não forem ratificados, em cada caso, pelo Congresso Nacional  
no prazo de dois anos.  
[...] 
Justificativa: 
A emenda que agora propomos, coerente com o princípio de harmonia entre os Poderes 
preconizando na alteração que apresentamos relativa ao artigo 1º desse anteprojeto, procura 
caracterizar o Orçamento do setor público, de forma a não deixar dúvidas quanto à sua transparência, 
permitindo seu entendimento por toda a sociedade.  
É estabelecido, ainda, de maneira clara e precisa, o princípio da unicidade e da universalidade do 
Orçamento, sem prejuízo das empresas governamentais que, concorrendo no mercado e não 
necessitando de aporte do Tesouro Nacional, mereçam ter vida autônoma e independente que 
justifique flexibilidade em sua gestão financeira.  
Além disso, o artigo em causa pretende incluir todas as informações julgadas indispensáveis ao 
Poder Legislativo para o conhecimento e analise dos valores alocados na lei orçamentaria.  
Além disso, o artigo em causa pretende incluir todas as informações julgadas indispensáveis ao 
Poder Legislativo para o conhecimento e análise dos valores alocados na lei orçamentaria.  
Ao mesmo tempo, com a finalidade de facilitar e concretizar a participação do Poder Legislativo na 
elaboração do Orçamento, em ação harmônica com o Poder Executivo, a presente emenda institui, 
no início da Sessão Legislativa, uma apreciação geral da matéria orçamentaria denominada “projeto 
de distribuição de recursos” que, ao ser aprovada, condiciona, dentro de seus limites e parâmetros, a 
preparação do projeto de lei de meios, a ser examinado posteriormente pelo Congresso Nacional.  
Convém ressaltar que a “apreciação prévia” é estabelecida sob a forma de projeto de lei, pois esse 
tipo de encaminhamento do processo legislativo é o único que se coaduna com o princípio de 
harmonia entre os Poderes, permitindo que a negociação se efetive, da sanção ao veto e sua 
apreciação.  
Para exame das matérias relativas ao Planejamento e ao Orçamento a emenda determina seja criada 
uma Comissão Mista, com caráter permanente, tendo seus membros mandato igual ao dos 
integrantes das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Procurou-se eliminar os 
inconvenientes da atual Constituição, quais sejam: 
1 – O Orçamento é votado por uma Comissão Mista, enquanto os Planos de Governo são apreciados 
por outras comissões, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, separadamente, sem a 
integração necessária para a visão de conjunto.  
2 – Os créditos adicionais que se constituem em alterações à lei orçamentária aprovada pelo 
Congresso Nacional, são apreciados também por várias comissões das duas Casas, separadamente, 
fragmentando, ainda mais, o conhecimento do todo orçamentário.  
3 – A fiscalização e o acompanhamento das ações do Governo, que devem estar consubstanciadas 
no Orçamento, bem como o próprio processo de análise relativo às contas do Executivo, estão 
dispersos em comissões que não participaram da aprovação do Orçamento. Este hiato dificulta, 
evidentemente, o acompanhamento e a própria análise dos resultados obtidos e expressos nas 
contas do Chefe do Governo.  
Na forma proposta, durante o mandato de 2 (dois) anos, a Comissão Mista de Orçamento terá 
oportunidade de, no primeiro ano, examinar as contas do exercício anterior, enquanto acompanha e 
fiscaliza o presente exercício. Com base nessa experiência, estuda ainda no mesmo período, o 
orçamento do ano seguinte.  
No segundo ano, o processo se repete, acrescido, agora, de informações anteriores que 
instrumentalização a Comissão Mista para o exercício pleno de suas funções. Dessa forma, 
participará integralmente das três fases do processo orçamentário: preparação (projeto de lei) 
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execução (acompanhamento e fiscalização) e análise prospectiva dos resultados (balanço ou tomada 
de contas).  
Cabe lembrar que essa participação ainda abrange a análise e a aprovação dos Planos de longo, 
médio prazos, submetidos à apreciação do Congresso e que são operacionalizados por orçamentos, 
e das alterações dos mesmos que, certamente, serão feitas com maior propriedade.  
Vale ressaltar que a emenda em foco sugere a participação das Comissões Parlamentares do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, na forma que o Regimento Comum vier a determinar, 
como mecanismo que conduz à especialização por assuntos que, por sua vez, levará ao 
conhecimento global das diversas Políticas Públicas, o que auxiliará na análise dos assuntos 
financeiros e orçamentários a elas relacionados.  
A proposta que ora é submetida exclui dispositivo hoje vigentes e que é consagrado no anteprojeto 
aprovado pela Subcomissão, nos itens I e II do art. 6º, relativo à aprovação de orçamentos pelo 
instituto do “decurso de prazo”. A alternativa apresentada leva, obrigatoriamente, a que o Congresso 
Nacional se pronuncie sobre a lei de meios, ano a ano, num horizonte direcionado ao bem-estar 
social e ao desenvolvimento do País.  
A presente emenda procura, ainda, sanar lacunas e imperfeições vigentes, quanto à possibilidade de 
rejeição parcial ou total da matéria orçamentaria, pelo Congresso, e quanto aos procedimentos 
referentes à utilização de recursos, no caso de acontecerem rejeições, ou vetos pelo Poder Executivo 
a emendas introduzidas no Congresso. Essa preocupação é relevante, na medida que pretende não 
deixar recursos sem destinação ou mesmo o País sem um orçamento que garanta, pelo menos, a 
manutenção da “máquina administrativa”.  
Cumpre alertar também para os riscos que o art. 2° do anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira traz latentes, ao estabelecer que os orçamentos anuais do setor público 
compreenderão estimativas de despesa.  
A simples alusão à possiblidade de estimar despesa pode gerar interpretações que permitam a 
realização de gastos que fujam da aprovação legislativa. Por outro lado, essa estimativa criará 
obstáculo para o controle, o acompanhamento e a fiscalização do orçamento, exercidos em nível do 
Congresso e dos órgãos técnicos responsáveis pelo controle externo (Tribunal de Contas da União) e 
interno.  
Vale salientar, ainda, que nossa proposta procura não limitar o poder de emenda às proposições que 
tramitam no Congresso, vez que esse processo é inerente às próprias atribuições do Poder 
Legislativo. Assim sendo, qualquer dispositivo, similar ao explicito no item “d” do § 1º do art. 7º, do 
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Orçamento e Fiscalização, que restrinja a possibilidade 
de o Congresso alterar o projeto de lei orçamentaria em relação “à natureza econômica da despesa”, 
representa mutilação das prerrogativas que o Congresso deve ter. Significa, antes de tudo, um 
retrocesso teórico, na medida que desconsidera os estudos contemporâneos da Ciência Política 
sobre a função do legislativo, embasados em princípios “participativos”.  
Implica, também, verdadeiro retrocesso na prática legislativa, pois volta-se em direção à experiência 
do passado recente, vivida e sofrida por toda a sociedade brasileira.  
Na emenda que ora apresentamos, as limitações ao poder de emenda ficam restringidas apenas à 
indicação das fontes de financiamentos vigentes de planejamento, já devidamente apreciados pelo 
legislativo.  
Finalmente, outros dispositivos são apresentados, de forma a assegurar tanto a completa 
transparência na ação pública, com a participação do Legislativo, no exame de todos os aspectos 
relacionados com a autorização para emprego de recursos públicos, em nome da sociedade 
brasileira.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE G 

EMENDA:00187 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 46 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 46 - Os fundos existentes na data da  
promulgação desta Constituição integrar-se-ão de  
forma analítica nos orçamentos da União.  
Parágrafo Único - Serão extintos, no prazo de  
dois anos, os fundos que não se enquadrarem no  
"caput" deste artigo. 
Justificativa: 
A redação sugerida é mais clara e atende ao princípio da universidade do orçamento, ou seja, todas 
as receitas e todas as despesas dos fundos estarão inseridas no orçamento da União. Aqueles que 
funcionam de maneira irregular terão de maneira irregular terão duas alternativas: ou se integram de 
forma analítica no orçamento, isto é, tornam suas movimentações financeiras transparentes; ou, caso 
contrário, serão extintos.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao 
mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática 
que orienta a Seção I do Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados 
pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00351 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, dê-se 
às letras a) e b), do Art. 46, a seguinte redação:  
Art. 46 - ...........................  
a) - integrar-se-ão, como previsto na legislação específica, nos orçamentos da União.  
b) - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de dois anos, salvo os criados por atos dos Poderes Legislativo ou Executivo. 
Justificativa: 
A flexibilidade atualmente existente para a Administração Pública, decorrente da existência de fundos 
contábeis e administrativos, é de importância indiscutível para que sejam atingidos objetivos de real 
interesse da Administração.  
Existente atualmente um grande número de fundos, criados por atos dos Poderes Legislativo ou 
Executivo, cuja utilização pelos órgãos competentes ao longo dos anos, observadas normas de 
administração financeira e de controle, prestação e tomada de contas e a fiscalização especifica do 
Tribunal de Contas da União, tem se mostrado de grande valia para a Administração Pública.  
Considerando que a obrigatoriedade de submissão ao Poder Legislativo, para ratificação, de todos os 
Fundos atualmente existentes representará uma considerável sobrecarga para os membros do 
Congresso, a exceção sugerida para os Fundos criados por atos dos Poderes Legislativo ou 
Executivo apresenta-se como medida prática e objetiva.  
A imposição contida na letra a) do parágrafo em questão fará com que mandatoriamente a aplicação 
dos recursos vinculados aos respectivos Fundos tenha prévia aprovação do Legislativo. Como o 
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controle da sua utilização será exercido pelo Congresso Nacional, através da fiscalização financeira e 
orçamentaria de que trata o artigo 19 deste Anteprojeto, a ratificação pelo Poder Legislativo, dos 
Fundos existentes, cuja criação é oriunda de ato dos Poderes Legislativo ou Executivo, torna-se 
desnecessária. 
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda pela importância do assunto. 
Contudo, as normas que compõem a matéria constitucional ora em debate, sobre Orçamento e 
Fiscalização Financeira, já atendem os objetivos da Emenda, pois visam de forma implícita aos 
efeitos pretendidos. Torna-se, assim, dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:02023 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR  
PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO  
Dê-se ao Art. 469 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 469 - ..................................  
I - ........................................  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional, no  
prazo de dois anos, exceto os que já o foram anteriormente. 
Justificativa: 
A flexibilidade atualmente existente para a Administração Pública, decorrente de existência de fundos 
contábeis e administrativos, é de importância indiscutível para que sejam atingidos objetivos de real 
interesse da Administração.  
Um grande número dos fundos atualmente existente já tive aprovação prévia do Congresso Nacional 
e têm tido a utilização dos seus recursos pautada nas normas de administração financeira e de 
controle, prestação e tomada de contas previstas para a Administração Pública, sempre sob 
fiscalização especifica do Tribunal de Costas da União.  
A exceção sugerida apresenta-se como medida prática e objetiva, pois os Fundos existentes, que já 
foram ao longo do tempo apreciados pelo Congresso Nacional, tem suas normas de aplicação 
perfeitamente definidas e estão sob controle efetivo de legislação vigente do Poder Legislativo.  
O imposto pelo contido no item I do artigo em questão faz com que, mandatoriamente, as receitas e 
despesas dos fundos tenham prévia aprovação do Legislativo.  
De acordo com o previsto no artigo 136 o controle da utilização dos recursos vinculados a esses 
fundos será exercido pelo Congresso Nacional, através de fiscalização financeira, orçamentaria, 
operacional e patrimonial da União, o que torna desnecessária a ratificação pelo Poder Legislativo 
dos Fundos existentes que já tenham sido apreciados pelo Congresso Nacional.  
 
   
   EMENDA:02193 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Suprima-se o artigo 469. 
Justificativa: 
Não importam quais sejam os vetores que a Administração Pública utilize para a realização de seus 
fins, se sobre eles se assegura o controle do Congresso Nacional, como prevê o anteprojeto.  
O instituto do decurso de prazo deve ser abolido, porque ao Congresso cabe manifestar-se 
expressamente sobre todas as matérias submetidas à sua apreciação.  
A qualquer tempo que a existência de fundos se revele contraria aos interesses públicos, poderá o 
Congresso aviar lei ao propósito de sua extinção.  
De qualquer sorte, a questão dependerá de lei ordinária, porque o artigo em foco não dispõe, que 
foram extintos por força do silencio do Congresso Nacional, no biênio seguinte à promulgação da 
Constituição.  
Esse é um assunto para a Reforma Administrativa, que não depende necessariamente de iniciativa 
do Executivo, podendo o Congresso adotá-la, se julgar conveniente e oportuno. A disposição, 
portanto, revela-se temerária, porque não considera as suas consequências, sobre ser ocioso, 
cogitar-se de sua inserção no texto constitucional, se os seus propósitos podem ser perfeitamente 
alcançados e julgados imprescindíveis, através de lei ordinária.  
   
   EMENDA:03588 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 469, inciso II  
O artigo 469 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 469. Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição serão integrados,  
conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União. 
Justificativa: 
A emenda elimina o inciso II constante da redação atual, uma vez que ele traduz regra interpretativa 
de vontade não manifesta do Congresso Nacional, ao estabelecer e extinção automática dos Fundos, 
por decurso de prazo.  
   
   EMENDA:03994 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 469, inciso II  
O inciso II do Art. 469 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 469 ....................................  
II - Extinguir-se ao, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional até a  
data de 31 de dezembro de 1988  
Justificativa: 
A nossa Emenda, objetiva compatibilizar o art. 466 do Anteprojeto, que trata do atual Sistema 
tributário.  
No nosso entendimento, o atual Sistema Tributário deve vigorar até 31 de dezembro de 1988. E 
sendo assim, os fundos existentes compor este Sistema Tributário, portanto, torna-se incompatível 
passar para dentro, haja visto que, a nova constituição tratará de forma diferente as normas que 
regerá o Sistema Tributário.  
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Por esta razão justifica que, o prazo para ratificação pelo Congresso Nacional, não deverá exercer ao 
prazo estabelecido para entrada em vigor do nosso sistema Tributário.  
Por isso auguramos que a lucidez do ilustre Relator e dos eminentes constituintes aprovem a medida.  
   
 
   EMENDA:04584 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Artigo 469 - caput - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 469. Os fundos existentes no âmbito da União, na data da promulgação desta Constituição:  
..........................................." 
Justificativa: 
A redação proposta esclarece que as determinações dos incisos I e II do art. 469 têm como 
destinatários os fundos existentes no âmbito da união.  
Não faria sentido integrar fundos estaduais ou municipais, porventura existentes, ao orçamento da 
União (inciso I) nem extingui-los (inciso II), cerceando a autonomia dos Estados em matéria não 
reservada à competência exclusiva da união.  
A redação sugerida elimina qualquer dúvida a respeito.  
Parecer:   
   Rejeitada. A dúvida levantada na emenda é precedente, mas nada nos autoriza a incluir as 
expressões "no âmbito da União" no texto do art.469, posto que seu conteúdo está vinculado à regra 
geral do art.299. 
   
   EMENDA:04938 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivos emendados: 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 481, 492, 493, 494, 495.  
Suprimir os artigos: 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 469, 481, 492, 493, 494 e 495. 
Justificativa: 
Os dispositivos acima a serem suprimidos encerram assuntos tipicamente de legislação ordinária ou, 
por natureza, de matéria reservada à edição de Decreto – criação e extinção de Fundos e sua 
regularização administrativa – conforme, aliás, dispõe o artigo 183, incisos V e VIII, do próprio dos 
artigos anteprojeto da Comissão de Sistematização. Ademais, o conteúdo dos artigos em lide 
contemplam referencias minudentes e situações singulares, inadequadas ao caráter jurídico – 
filosófico de uma Lei Magna que deve se ater sempre ao estabelecimento de princípios fundamentais 
e diretrizes de abrangência generalíssima, sob pena de perder a perenidade que toda Carta Política 
deve ter.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:01121 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 464  
Acrescente-se o parágrafo único ao art. 464, do seguinte teor:  
Parágrafo único. Ficam expressamente extintos os Fundos de Garantias do Tempo de Serviço criado  
pela lei no. 5.107, de 13 de setembro de 1966, o Programa de Integração Social, instituído pela Lei  
Complementar no. 7, de 7 de setembro de 1970 e o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público, criado pela lei complementar no. 8, de 3 de dezembro de 1970. 
Parecer:   
   Entendemos que o fundo de garantia de tempo de serviço vem desempenhando a contento sua 
função social. Assim sendo, deve ele permanecer como é hoje, pois sua extinção não condiz com os 
anseios trabalhistas.  
Pela aprovação. 
Justificativa: 
A expressão regime militar melhor se coaduna com o espirito democrático da nova Carta a atende a 
melhor técnica legislativa.  
   
   EMENDA:01906 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO  
Dê-se ao Art. 464 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 464 - ..................................  
I - ........................................  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional, no  
prazo de dois anos, exceto os que já o foram anteriormente. 
Justificativa: 
A flexibilidade atualmente existente para a Administração Pública, decorrente de existência de fundos 
contábeis e administrativos, é de importância indiscutível para que sejam atingidos objetivos de real 
interesse da Administração.  
Um grande número dos fundos atualmente existentes já teve aprovação prévia do Congresso 
Nacional e têm tido a utilização dos seus recursos pautada nas normas de administração financeira e 
de controle, prestação e tomada de contas previstas para a Administração Pública, sempre sob 
fiscalização especifica do Tribunal de Costas da União.  
A exceção sugerida apresenta-se como medida prática e objetiva, pois os Fundos existentes, que já 
foram ao longo do tempo apreciados pelo Congresso Nacional, tem suas normas de aplicação 
perfeitamente definidas e estão sob controle efetivo de legislação vigente do Poder Legislativo.  
O imposto pelo contido no item I do artigo em questão faz com que, mandatoriamente, as receitas e 
despesas dos fundos tenham prévia aprovação do Legislativo.  
De acordo com o previsto no artigo 136 o controle da utilização dos recursos vinculados a esses 
fundos será exercido pelo Congresso Nacional, através de fiscalização financeira, orçamentaria, 
operacional e patrimonial da União, o que torna desnecessária a ratificação pelo Poder Legislativo 
dos Fundos existentes que já tenham sido apreciados pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao 
mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática 
que orienta os princípios na parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:02063 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 464  
Suprima-se o artigo 464. 
Justificativa: 
Não importam quais sejam os vetores que a Administração Pública utilize para a realização de seus 
fins, se sobre eles se asseguram o controle do Congresso Nacional, como prevê o anteprojeto.  
O instituto do decurso de prazo deve ser abolido, porque ao Congresso cabe manifestar-se 
expressamente sobre todas as matérias submetidas à sua apreciação.  
A qualquer tempo que a existência de fundos se revele contraria aos interesses públicos, poderá o 
Congresso aviar lei ao propósito de sua extinção.  
De qualquer sorte, a questão dependerá de lei ordinária, porque o artigo em foco não dispõe sobre o 
destino de todo o complexo administrativo dos fundos, que foram extintos por força do silencio do 
Congresso Nacional, no biênio à promulgação da Constituição.  
Esse é um assunto para a Reforma Administrativa, que não depende necessariamente da iniciativa 
do Executivo, podendo o Congresso e adotá-la, se julgar conveniente e oportuno. A disposição, 
portanto, revê-la temerária, porque não considerava as suas consequências, sobre ser ocioso cogitar-
se da sua inserção no texto constitucional se os seus propósitos podem ser perfeitamente 
alcançados, se julgados imprescindíveis, através de lei ordinária.  
Parecer:  
   Apoiamos a argumentação proposta na emenda em exame e suprimimos do Projeto de 
Constituição, na parte das Disposições Transitórias, o dispositivo que trata da incorporação e 
extinção de fundos públicos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03393 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 464, inciso II  
O artigo 464 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 464. Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição serão integrados,  
conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União. 
Justificativa: 
A emenda elimina o inciso II constante da redação atual, a vez que ele traduz regra interpretativa de 
vontade não manifesta do Congresso Nacional, ao estabelecer a extinção automática dos Fundos, 
por decurso de prazo.  
Parecer:   
   Na forma do item II, que a emenda pretende eliminar, o Congresso poderá avaliar, com vagar e 
criteriosamente, a necessidade de extinguir os fundos existentes, sopesando o desempenho de cada 
um com relação às finalidades que levaram à sua instituição. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03767 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 464, inciso II  
O inciso II do Art. 464 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 464 ....................................  
II - Extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional até a  
data de 31 de dezembro de 1988. 
Justificativa: 
A nossa Emenda, objetiva compatibilizar o art. 466 do Anteprojeto, que trata do atual Sistema 
tributário.  
No nosso entendimento, o atual Sistema Tributário deve vigorar até 31 de dezembro de 1988. E 
sendo assim, os fundos existentes compor este Sistema Tributário, portanto, torna-se incompatível 
passar para dentro, haja visto que, a nova constituição tratará de forma diferente as normas que 
regerá o Sistema Tributário.  
Por esta razão justifica que, o prazo para ratificação pelo Congresso Nacional, não deverá exercer ao 
prazo estabelecido para entrada em vigor do nosso sistema Tributário.  
Por isso auguramos que a lucidez do ilustre Relator e dos eminentes constituintes aprovem a medida.  
Parecer:   
   Na forma do item II, em sua redação atual, o Congresso poderá avaliar, mais detidamente, a 
necessidade de extinguir os fundos existentes, sopesando o desempenho de cada um em relação às 
finalidades que presidiram à sua instituição. Haveria, inclusive, tempo para as adaptações 
necessárias e decorrentes do novo sistema tributário. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04231 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
  Emenda Substitutiva  
Disposições Transitórias  
Artigo 464 - caput - Dê-se a seguinte redação:  
Artigo 464 - caput - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 464. Os fundos existentes no âmbito da  
União, na data da promulgação desta Constituição:  
..........................................." 
Justificativa: 
A redação proposta esclarece que as determinações dos incisos I e II do art. 469 têm como 
destinatários os fundos existentes no âmbito da união.  
Não faria sentido integrar fundos estaduais ou municipais, porventura existentes, ao orçamento da 
União (inciso I) nem extingui-los (inciso II), cerceando a autonomia dos Estados em matéria não 
reservada à competência exclusiva da união.  
A redação sugerida elimina qualquer dúvida a respeito.  
Parecer:   
   O dispositivo em questão não deverá permanecer no Substitutivo. Assim consideramos prejudicada 
a emenda. 
   
   EMENDA:04588 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADOS: 464, 474, 481, 485, 486, 487, 488, 492  
Suprimir os artigos: 464, 469, 474, 481, 485, 486, 487, 488, 492, 493 
Justificativa: 
Os dispositivos acima a serem suprimidos encerram assuntos tipicamente de legislação ordinária ou, 
por natureza, de matéria reservada à edição de Decreto – criação e extinção de Fundos e sua 
regularização administrativa – conforme, aliás, dispõe o artigo 183, incisos V e VIII, do próprio dos 
artigos anteprojeto da Comissão de Sistematização. Ademais, o conteúdo dos artigos em lide 
contempla referencias minudentes e situações singulares, inadequadas ao caráter jurídico – filosófico 
de uma Lei Magna que deve se ater sempre ao estabelecimento de princípios fundamentais e 
diretrizes de abrangência generalíssima, sob pena de perder a perenidade que toda Carta Política 
deve ter.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente, nos termos do Substitutivo do Relator. 
      
 
EMENDA:05354 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINGT ROSADO (PMDB/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 464 a seguinte redação:  
"Art. 464. Os fundos existentes na data da  
promulgação desta Constituição serão integrados,  
conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União." 
Justificativa: 
A emenda elimina o item II constante da redação atual, que traduz regra interpretativa de vontade não 
manifesta do Congresso Nacional, ao estabelecer a extinção automática dos Fundos, por decurso de 
prazo.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao 
mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática 
que orienta os princípios na parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:11484 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 464 do Projeto de Constituição:  
III - Os recursos a Fundo Perdido deverão  
constar no Orçamento Anual de cada órgão. 
Justificativa: 
Esta emenda tem por objetivo tornar o Orçamento da união mais transparente.  
Os diversos órgãos governamentais dispõem de recursos a Fundo Perdido que não são 
especificados em seus orçamentos o que dificulta sua análise pelo Congresso Nacional.  
Não podemos aprovar uma lei, como a Lei Orçamentária Anual, sem dela termos amplo 
conhecimento.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao 
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mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática 
que orienta os princípios na parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:14782 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se a vedação do art. 464, conforme segue:  
Art. 464 - Os fundos existentes na data da  
promulgação desta Constituição serão reavaliados  
pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos e  
integrar-se-ão ao Orçamento da União ou das  
Regiões, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
A redação atual representa uma ameaça, mais que isso, uma proposta real de extinção dos Fundos 
de desenvolvimento. Ora, esses fundos serão instrumentos válidos para a superação dos 
desiquilíbrios regionais desde que sejam eliminadas as atuais disposições que os transformaram em 
“negócios da China”, manipulados por um clube “privê”, em detrimento dos interesses coletivos. 
Eliminem-se, pois, estas disposições com a democratização dos fundos de desenvolvimento em seu 
planejamento, administração e aplicação.  
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Projeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em 
aspectos que qualificam a matéria e que são pertinentes à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16789 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 464, do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização:  
Art. 464 - Durante o período de 30 anos, 3%  
do Orçamento da União formarão um Fundo rotativo  
gerido pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e  
Banco da Amazônia S.A., para promoção do  
desenvolvimento regional, através da sua aplicação em empréstimos.  
Parágrafo único - Os fundos existentes na  
data da promulgação desta Constituição:  
a) - Integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos Orçamentos da União;  
b) - Extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de dois anos. 
Justificativa: 
O Brasil é um milagre de unidade cultural, religiosa, de linguística e de costumes. Nós, os 
representantes do povo brasileiro, temos a obrigação de presentarmos essa unidade e de corrigimos 
os erros existentes, a fim de legarmos, aos nossos filhos, um País mais justo e melhor do que o atual.  
Os maiores óbices a essa unidade são as disparidades regionais que dividem este País em duas 
metades bem distintas, uma pobre e outra com características de País desenvolvido. 
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Todos os índices econômico-sociais comprovam essa assertiva. Entre outros, podemos citar o da 
renda interna “Per Capita” que estabelece para o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul os valores de Cz$ 20 955,21; Cz$ 19.752,12; Cz$ 15.660,59; e Cz$ 13.935,49 
respectivamente.  
Enquanto que para o Piauí, Maranhão, Paraíba e Ceará, esses valores caem para Cz$ 2.482,68; Cz$ 
2.891,48, Cz$ 3.231,16; Cz$ 3.989,63 respectivamente (ver anexo). Isto significa que nos quatro 
Estados mais pobres a renda interna “Per Capita” é somente 18% da renda dos quatro mais ricos.  
É importantíssimo, portanto, que se cria um Fundo que venham estimular as inversões na economia 
do Nordeste, a região mais pobre do País.  
Acresce que a Constituição de 1946 estabelecia, pelo Art. 198, § 1°, que 3% do Orçamento seria 
aplicado ao combate à seca. Baseado nesse dispositivo a Lei 1004, de 241249, estabeleceu que 
0,8% fosse aplicado no BNE, o qual passou ter, com esses recursos, uma expressiva atuação no 
desenvolvimento regional.  
Infelizmente, a Constituição autoritária de 1967 extinguiu esse dispositivo, freando bruscamente o 
desenvolvimento nordestino e transformando o Banco do Nordeste, de banco de desenvolvimento, 
em simples banco comercial.  
Para corrigir essa injustiça situação propomos que, durante o prazo de 30 anos, seja recolhido ao 
BNB 3% do Orçamento da República, período durante o qual deverá ser capitalizado o Fundo 
sugerido.  
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Projeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em 
aspectos que qualificam a matéria e que são pertinentes à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18938 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 464.  
Ao artigo 464, acrescido de parágrafo único e suprimido os seus incisos, dê-se a seguinte  
redação:  
Art. 464. A receita e despesa dos fundos de qualquer natureza constarão do Orçamento da União.  
Parágrafo Único. É vedada a criação de fundos, salvo mediante autorização legislativa. 
Justificativa: 
Não importam quais sejam os vetores que a Administração utilize para a realização dos objetivos 
sociais, se sobre eles se assegura a fiscalização do Congresso Nacional e se os seus recursos são 
identificados no Orçamento.  
Extingui-los é medida que pode não consultar os interesses da agilização administrativa e a 
discussão ficaria melhor para quando se examinasse a reformulação da Administração Pública.  
Além disso, a norma do parágrafo único, na redação do anteprojeto é de sabor transitório, pelo que, 
em boa técnica, não seria recomendável a sua isenção no lugar onde está.  
A lei pode tudo, se não contraria a Constituição, de modo a se poder considerar, a todo tempo, a 
extinção de qualquer fundo, a se convindo, a respeito, haja a boa prática democrática, avessa à 
sistemática do decurso de prazos.  
Parecer:   
   Compartilhamos com a preocupação do nobre autor da Emenda, pela importância do assunto. 
Contudo entendemos que a matéria em questão deve ser objeto de norma em Lei Complementar. 
   
EMENDA:19025 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivos Emendados: 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 464, 474, 485, 486, 487 e 488.  
Suprima-se os arts. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 464, 474, 485, 486 487 e 488 do Projeto  
de Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
No projeto da nova Constituição, está prevista a extinção do FGTS, do PIS e do PASEP, na forma 
definida pelos artigos cuja supressão se está propondo. 
Os patrimônios anteriormente acumulados desses Fundos seriam preservados, mantendo-se os 
critérios de saque nas situações previstas nas leis que os criaram, com exceção de saque por 
demissão (FGTS) e do pagamento do abono salarial (PIS – PASEP). 
O abono salarial, também conhecido por 14º salário, equivale a 1 salário mínimo regional e é pago 
anualmente aos participantes do PIS – PASEP cadastrados no Fundo há pelo menos 5 anos e que 
percebam remuneração mensal igual ou inferior a 5 vezes o valor do respectivo salário mínimo 
regional. Aos participantes que não se enquadram nesses critérios é facultado o saque dos 
rendimentos de suas contas individuais (juros de 3% a sobre os saldos corrigidos, acrescido do 
resultado líquido adicional, quando houver). 
Para o exercício 1987/88 do Fundo PIS-PASEP, a iniciar-se em 01.07.87, está previsto pagamento no 
montante de CZ$ 80 bilhões, alcançado cerca de 25 milhões de participantes, dos quais 
aproximadamente 60% farão jus ao abono salarial. 
Tais números comprovam cabalmente o caráter redistribuído de renda de que se reveste o Fundo, 
bem como traduzem o impacto que a extinção do Fundo terá junto à massa trabalhadora, 
principalmente a de baixa renda. 
As contribuições que hoje são feitas para o FGTS passariam a constituir o Fundo de Garantia do 
Patrimônio Individual e as destinadas ao PIS-PASEP constituiriam o Fundo de Garantia do Seguro 
Desemprego. 
Esses novos Fundos integrariam o Fundo Nacional de Seguridade Social. 
Atualmente, o Fundo PIS-PASEP permite saques, além do abono salarial e dos rendimentos, nas 
seguintes situações: casamento, aposentadoria, invalidez, reforma e transferência para a reserva 
remunerada. 
Um aspecto importante diz respeito ao critério de participação do trabalhador no Fundo PIS-PASEP; 
não lhe é exigida nenhuma contribuição pecuniária para fazer jus aos benefícios do Fundo, bastando-
lhe estar em efetivo exercício e ter a sua remuneração anual informada pelo empregador. 
Já no Fundo que sucederá o PIS-PASEP será obrigatória a contribuição do empregado, consoante 
prevê o projeto sob comentário. 
Assim, além de passar a contribuir para o novo Fundo, o trabalhador será vedado qualquer tipo de 
benefício, a não ser, obviamente, quando estiver desempregado. 
Os financiamentos de programas sociais com recursos do Fundo Nacional de Seguridade Social 
seriam centralizados em uma instituição financeira governamental, que seria responsável também 
pela administração do Fundo de Garantia do Patrimônio Individual. Segundo entrevista do Senador 
Renan Tito concedida à revista Bolsa, edição de 15.06.87, essa instituição seria a Caixa Econômica 
Federal, confirmada pelo Artigo 493 da Carta proposta. 
Além do grande problema social que certamente ocasionará a aprovação das propostas de mudança. 
Previstas no projeto da Nova Constituição, cabe ressaltar o relevante interesse do Banco na 
manutenção da atual condição de Administrador do PASEP, atribuição conferida pela Lei 
Complementar nº 08 de 03.12.70. 
Atualmente, os recursos do PASEP, em Poder do Banco estão assim aplicados: 
Empréstimos p/Cap. de Giro CZ$ 10.400.000.000,00 (as pequenas, micro e médias empresas). 
Empréstimo p/Cap. Fixo CZ$ 300.000.000.00 
Aplicações Financeiras CZ$ 15 100.000.000.00 
(enquanto não contratadas as empresas) 
TOTAL CZ$ 25.800.000.000.00 que proporcionam aos participantes do Fundo PIS-PASEP 
rentabilidade igual ao deposito em Caderneta de Poupança, conforme legislação vigente. 
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Cumpre lembrar que também BNDES – na qualidade de maior aplicados dos recursos do PIS-PASEP 
– seria irreversivelmente prejudicado com a supressão das transferências mensais de valores feitas 
pela arrecadação liquida do PIS-PASEP, as quais iriam integrar o Fundo de Garantia do Seguro 
Desemprego. Esta fonte de recursos do BNDES significa cerca de 65% de sua atual arrecadação, 
totalizando recursos de ordem de CZ$ 300 bilhões, até agora repassados às empresas, para 
investimentos básicos. 
A manutenção, portanto, desses dispositivos, nada obstante a justificação de caráter social que lhe 
tenham emprestado seus formuladores estaria representando ameaça social ainda mais grave, 
liquidando, por um lado, um dos maiores programas já conhecidos (e que serve de modelo mundial) 
de distribuição de renda ademais de levar à liquidação todo o sistema BNDES. 
Parecer:   
   Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:19155 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o dispositivo no § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, suprima-se do Título X - Das Disposições Transitórias, do Projeto de  
Constituição, os Artigos 429, 433, 438, 439, 441, 448, 450, 451, 453, 454, 466, a 468, 469, 471,  
472, 475, 476, a 489 e 492 a 496 e seus respectivos parágrafos, dando-se aos demais  
dispositivos a seguinte redação: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  
[...] 
Art. 22 - Os fundos existentes na data da  
promulgação desta Constituição:  
I - integrar-se-ão, conforme dispuser a lei,  
nos orçamentos da União; e  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não  
forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de dois anos.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos transitórios do último título do Projeto de Constituição 
contempla os aspectos do mérito dos temas nele abordados, as aspirações sociais do povo brasileiro, 
a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à técnica 
legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
Por outro lado, toda definição de ordem social promovida por reconstitucionalização, traz consigo 
número muito grande de disposições de efeito temporário, para a adaptação dos ordenamentos aos 
novos princípios. A transitoriedade decerto diz respeito apenas à fase de adequação embora não há 
eficácia das normas. Estas, sem dúvida, devem ser debatidas e decididas como matéria 
constitucional. Não cabe, contudo, mantê-las indefinidamente apensadas ao texto constitucional, cuja 
natureza é por princípio permanente sobrecarregar a Constituição com apêndice de dispositivos 
restritos e de aplicação forçosamente limitada no tempo é desnecessário e mesmo desaconselhável. 
A consolidação das disposições transitórias em diploma constitucional próprio reúne duas vantagens 
desmonta o valor da norma constitucional e o rigor de um texto específico que não mescle o efêmero 
ao internacionalmente permanente. Assim como é conveniente, na Constituição, que especificações 
e/ou regulamentações de numerosos preceitos sejam remetidas às leis complementares ou ordinárias 
assim também convém remeter para ato especial às disposições constitucionais transitórias que 
frequentemente são bem menos relevantes do que aquelas especificações e regulamentações. O 
texto de Constituição concluir-se-ia, dessarte no capítulo das disposições gerais, por um último artigo 
que poderia enunciar consistirem as disposições transitórias, decorrentes da vigência da Nova 
Constituição. Ato Constitucional especial votado e promulgado concomitantemente com a Carta 
Magna. 
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Parecer:   
   A Emenda, múltipla em seus objetivos, tem extraordinária pertinência, e sem dúvida enriquecerá o 
Substitutivo em elaboração.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20878 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item II do art. 24, das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
O dispositivo que desejamos suprimir é altamente prejudicial aos interesses do Norte e Nordeste, por 
que: praticamente extingue o FINOR (Fundo de Investimento do Nordeste) e o FINAM (Fundo de 
Investimentos da Amazônia); não é matéria constitucional. Podendo ser tratada lei complementar ou 
ordinária; é redundante, pois já está tratada no item VII do § 9º do art.209; revigora o instituto do 
“decurso de prazo” que enseja deliberação sem análise do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte suprime o item II do art. 24, das Disposições Transitórias.  
O dispositivo prevê que os fundos que não forem ratificados pelos Congresso Nacional, no prazo de 
dois anos, serão extintos. A medida tem caráter moralizador, vez que o Congresso reconhecerá os 
fundos que justificam, legalizando-os.  
A carta prevê, ainda, que só por lei poderão ser criados novos Fundos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21003 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 24 das Disposições Transitórias.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 24 das Disposições Transitórias do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição:  
Art. 24. - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição integrar-se-ão,  
conforme dispuser a lei, nos Orçamentos da União. 
Justificativa: 
A nova redação elimina o parágrafo segundo, que prevê a extinção automática, caso não sejam os 
fundos existentes ratificados no prazo de dois anos. Ora, o que se trata é de dar transparência ao 
orçamento e à aplicação dos recursos. Havendo isto, a oportunidade de reavaliação e extinção, 
sempre e quando for o caso, se repetirão a cada ano, na aprovação do orçamento, chamando a 
atenção para os fundos que porventura não se justifiquem. 
Parecer:   
   A Emenda do eminente Constituinte objetiva integrar nos Orçamentos da União todos os Fundos 
existentes quando da promulgação da Constituição.  
O texto do Substitutivo prevê que aqueles fundos que não forem ratificados no prazo de 02 anos, 
serão extintos. Tal medida tem por objetivo a apreciação pelo Congresso da manutenção ou não 
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desses Fundos, dando caráter legal àqueles que forem ratificados. A nova Carta prevê que só 
mediante Lei poderão ser criados novos Fundos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23238 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 24, item II das Disposições Transitórias.  
O item II do artigo 24 das Disposições  
Transitórias do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 24......................................  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de cinco anos. 
Justificativa: 
Parte dos fundos atualmente em vigor destina-se a projetos de maturação a médio e longo prazo. 
Conceder apenas dois anos para suas respectivas ratificações seria pouco prudente, até mesmo 
porque alguns desses projetos de mais longa implantação já se encontram aprovados e sendo 
instalados. Irreversíveis, portanto. Além disso, logo depois da promulgação da Nova Carta Magna, 
incontáveis normas terão de ser elaboradas pelo Congresso Nacional, o qual, por certo, só disporá de 
tempo para as normais mais urgentes e de mais relevância para a completude de novo ordenamento 
jurídico. Um prazo maior, para as normas de menor importância, seria, no mínimo, de salutar cautela. 
Por fim, se um ou outro desses fundos menores merecer extinção, a lei ordinária poderá adotar a 
medida de forma isolada, bastando, par isso, a iniciativa parlamentar ou governamental. Com efeito, a 
emenda ora apresentada não proíbe que isso aconteça antes dos cinco anos. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda estender o prazo para ratificação, pelo 
Congresso Nacional, dos fundos existentes de 2 (dois) para 5 (cinco) anos. Entendemos que o prazo 
estabelecido com a redação original do Projeto teria o inconveniente de levar o prazo para um novo 
Congresso, em decorrência das próximas eleições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24272 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título X, Disposições Transitórias.  
O Título X, Disposições Transitórias do Substitutivo do Relator, constituindo-se ato  
separado da Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  
[...] 
Art. 31. Ficam extintos o Fundo de Garantia  
do Tempo de Serviço, criado pela Lei no. 5.107, de  
13 de setembro de 1966, o Programa de Integração  
Social, instituído pela Lei Complementar no. 7, de  
7 de setembro de 1970 e o Programa de Formação do  
Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei  
Complementar no. 8, de 8 de dezembro de 1970.  
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§ 1o. As atuais contribuições para o Fundo  
de Garantia do Tempo de Serviço passam a  
constituir contribuição do empregador para o Fundo  
de Garantia do Patrimônio Individual.  
§ 2o. As atuais contribuições para o  
Programa de Integração Social e o Programa de  
Formação do Patrimônio do Servidor Público, passam  
a constituir contribuição do empregador para o  
Fundo de Garantia do Seguro-Desemprego.  
§ 3o. Os patrimônios anteriormente  
acumulados do Fundo de Garantia do Tempo de  
Serviço e do Programa de Integração Social e  
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor  
Público são preservados, mantendo-se os critérios  
de que nas situações previstas nas leis que os  
criaram, com exceção do saque por demissão e do  
pagamento do abono salarial.  
[...] 
Justificativa: 
 Integrar uma Nação cujos fundamentos básicos sejam inspirados no Cristianismo, no Humanismo e 
na Democracia, é o ideal supremo de todos. Esta emenda faz parte do Substitutivo apresentado pelo 
autor ao Plenário e ao Partido Democrata Cristão, sob a denominação de “PROJETO APOLO”, 
desmembrado em doze emendas, cada uma relativa a um Título, para possível aproveitamento pelo 
nobre Relator. 
O objetivo maior, no entanto, é o de contribuir para a elaboração de uma nova CARTA MAGNA que 
corresponde as expectativas da Nação. 
As mudanças introduzidas são, ainda, do autor. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições 
Transitórias.  
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e 
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.  
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.  
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar 
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas 
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar 
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
      
 
EMENDA:24512 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 24, inciso II, do Título X  
O inciso II do Artigo 24 do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
Art. 24 ....................................  
II - Extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional até a  
data 31 de dezembro de 1988. 
Justificativa: 
No nosso entendimento, o atual Sistema Tributário deve vigorar até 31 de dezembro de 1988. E 
sendo assim, os Fundos existentes compõe este Sistema Tributário, portanto, torna-se incompatível 
passar para outro, haja visto que, a nova constituição tratará de forma diferente as normas que regerá 
o Sistema Tributário. 
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Por esta razão justifica que, o prazo para retificação pelo Congresso Nacional, não deverá exceder ao 
prazo estabelecido para entrada em vigor do novo Sistema Tributário. 
Por isso, auguramos que a lucidez do ilustre Relator e dos eminentes constituintes aprovem a 
medida. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a extinção automática dos fundos existentes na data da promulgação 
desta Constituição, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional até 31 de dezembro de 1988, 
em vez do prazo de dois anos estipulado no artigo 24, II.  
A nosso ver, a prudência aconselha seja mantido no prazo de dois anos, tendo em vista o necessário 
período de adaptação à nova Carta Magna das administrações federal, estadual e municipal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24640 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 24 das Disposições Transitórias.  
Ao artigo 24 das Disposições Transitórias do  
anteprojeto de Constituição, suprimidos os seus  
incisos e acrescido de parágrafo único, dê-se a  
seguinte redação:  
Art. 24. A receita e despesa dos fundos de  
qualquer natureza constarão do Orçamento da União.  
Parágrafo único. É vedada a criação de  
fundos, salvo mediante autorização legislativa. 
Justificativa: 
Não importam quais sejam os vetores que a Administração utilize para a realização dos objetivos 
sociais, se sobre eles se assegura a fiscalização dos objetos sociais, se sobre eles se assegura a 
fiscalização do Congresso Nacional e se os seus recursos serão identificados no Orçamento. 
Extingui-los é medida que pode não consultar os interesses, já demonstrados pela prática 
administrativa, da agilização de medidas que não podem subordinar-se aos procedimentos 
excessivamente burocratizados do Serviço Público, já que, por lei, lhes é assegurada certa 
flexibilidade, que, no entanto, não elide o controle. A discussão do assunto talvez fosse oportuna para 
quando se examinasse a reformulação da Administração Pública. 
A lei pode tudo, se não contraria a Constituição, de modo a se poder considerar, a todo tempo, a 
extinção de qualquer fundo, convindo a respeito haja manifestação expressa do Congresso Nacional 
em cada caso, segundo a boa prática democrática, avessa ao decurso de prazo. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda introduzir alterações no art. 24 das 
Disposições Transitórias que tornariam as suas normas a ter caráter permanente, impróprias portanto 
para as "Disposições Transitórias". Os dispositivos dos artigos Seção própria "dos orçamentos" e a 
própria redação da redação original do dispositivo que a emenda quer alterar, tornam desnecessária 
a alteração proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25543 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Dê-se ao Art. 24 do Título X - Disposições Transitórias do Projeto de Constituição, a  
seguinte redação:  
Art. 24 - ..................................  
I - ........................................  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não  
forem ratificados pelo Congresso Nacional, no  
prazo de dois anos, exceto os que já o foram anteriormente. 
Justificativa: 
A flexibilidade atualmente existente para a Administração Pública, decorrente da existência de fundos 
contábeis e administrativos, é de importância indiscutível para que sejam atingidos objetivos de real 
interesse da Administração. 
Um grande número dos fundos atualmente existente já teve aprovação prévia do Congresso Nacional 
e tem tido a utilização dos seus recursos pautadas nas normas de administração financeira e de 
controle, prestação e tomada de contas previstas para a Administração Pública, sempre sob 
fiscalização especifica do Tribunal de Contas da União. 
A exceção sugerida apresenta-se como medida prática e objetiva, pois os fundos existentes, que já 
foram ao longo do tempo apreciados pelo Congresso Nacional, têm suas normas de aplicação 
perfeitamente definidas e estão sob controle efetivo da legislação vigente. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com sua emenda ressalvar da ratificação pelo Congresso Nacional 
os fundos que já foram anteriormente ratificado pelo Legislativo. Considerando as alterações sociais, 
econômicas e políticas por que passa o país, entendemos salutar para a administração pública a 
norma do art. 24, item II, com a redação do Projeto.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:25588 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA JUSTIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS -  
ARTIGO 24, INCISO II  
Onde se lê:  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se  
não forem ratificados pelo Congresso Nacional no  
prazo de dois anos, excetuados os fundos regionais  
de desenvolvimento e os que tiverem sido aprovados por Lei. 
Justificativa: 
Pretende-se, com esta emenda, preservar a continuidade dos chamados Fundos Regionais de 
Desenvolvimento Econômica – FINOR e FINAM – distinguindo-os dos demais fundos contábeis, que 
são os verdadeiros objetivos do dispositivo constitucional apresentado pelo Relator. Preserva-se, 
dentro do mesmo espírito, os Fundos aprovados por Lei. 
Sobre o FINOR e o FINAM, grandes instrumentos de correção das desigualdades regionais, objetivo 
preconizado no Art. 4º, § I, Item II, Art. 204, Inciso I, § 5º e Art. 225, Inciso VII, não deve pairar 
ameaça de extinção, sob pena de comprometer fortemente as expectativas de continuidade dos 
investimentos decorrentes das deduções das pessoas jurídicas, em benefício das Regiões Norte e 
Nordeste. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda ressalvar da ratificação pelo Congresso 
Nacional alguns fundos que especifica. Considerando que a norma deve ser geral e que as 
alterações de caráter social, econômico e político ocorridas no país, entendemos salutar a norma do 
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item II do art. 24 das Disposições Transitórias como está redigida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27183 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. das Disposições Transitórias  
O "caput" do art. 24 das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 24 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição, excetuados os  
resultantes de isenções fiscais e que passem a integrar o patrimônio privado: 
Justificativa: 
Os fundos que se sustentam na política de incentivos fiscais, cuja origem é a renúncia, por parte da 
União, de parcela de sua receita tributária, constituem-se em mecanismos que visam a viabilizar a 
capitalização da iniciativa privada, promover o desenvolvimento de determinadas atividades 
econômicas e apoiar a redução das desigualdades sociais e regionais existentes no País. 
Além disso, após a opção, os recursos passam a integrar o patrimônio privado, daí porque impõe-se 
a exclusão daqueles fundos do tratamento a que se refere o art. 24 das Disposições Transitórias. 
Parecer:   
   A fórmula proposta pela Emenda aperfeiçoa o texto, razão pela qual aproveitamos a mesma 
redação dada ao art. 24 do novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30862 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 24  
O inciso II, do artigo 24, das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 24 - ...................... 
II - extinguir-se-ão automaticamente, se não  
forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de dois anos, excetuados os fundos regionais de  
desenvolvimento. 
Justificativa: 
Pretende-se, com esta emenda, preservar a continuidade dos chamados Fundos Regionais de 
Desenvolvimento Econômica – FINOR e FINAM – distinguindo-os dos demais fundos contábeis, que 
são os verdadeiros objetivos do dispositivo constitucional apresentado pelo Relator. 
Sobre o FINOR e o FINAM, grandes instrumentos de correção das desigualdades regionais, objetivo 
preconizado no Art. 4º, § I, Item II, Art. 204, Inciso I, § 5º e Art. 225, Inciso VII, não deve pairar 
ameaça de extinção, sob pena de comprometer fortemente as expectativas de continuidade dos 
investimentos decorrentes das deduções das pessoas jurídicas, em benefício das Regiões Norte e 
Nordeste. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda ressalvar da ratificação pelo Congresso 
Nacional alguns fundos que especifica. Considerando que a norma deve ser geral e que as 
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alterações de caráter social, econômico e político ocorridas no país, entendemos salutar a norma do 
item II do art. 24 das Disposições Transitórias como está redigida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32470 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 24 das Disposições Transitórias, Título X  
O "caput" do art. 24 das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 24 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição, excetuados os  
resultantes de incentivos fiscais:" 
Justificativa: 
Os fundos que se sustentam na política de incentivos fiscais, cuja origem é a renúncia, por parte da 
União, de parcela de sua receita tributária, constituem-se em mecanismos que visam a viabilizar a 
capitalização da iniciativa privada, promover o desenvolvimento de determinadas atividades 
econômicas e apoiar a redução das desigualdades sociais e regionais existentes no País. 
Além disso, após a opção, os recursos passam a integrar o patrimônio privado, daí porque impõe-se 
a exclusão daqueles fundos do tratamento a que se refere o art. 24 das Disposições Transitórias. 
Parecer:   
   A apreciação da emenda do nobre Constituinte, que altera o item I, do parágrafo 6º, do artigo 220, 
levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita parcialmente, porquanto trata de aspectos que 
contribuem efetivamente para o aprimoramento do Substitutivo, tornando-o mais ajustado.  
Assim, somos pela aprovação parcial conforme redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32805 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   TÍTULO X  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
[...] 
Art. 17 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  
I - integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União.  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de dois anos.  
[...] 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força. O texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massas informe 
das minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições sugeridas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
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tradicionais da nossa sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições 
Transitórias.  
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e 
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.  
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.  
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar 
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas 
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar 
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
   
   EMENDA:32881 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item II do artigo 24 das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 24 - ............................ 
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não  
forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de cinco anos". 
Justificativa: 
Parte dos fundos atualmente em vigor destina-se a projetos de maturação a médio e longo prazo. 
Conceder apenas dois anos para suas respectivas ratificações seria pouco prudente, até mesmo 
porque alguns desses projetos de mais longa implantação já se encontram aprovados e sendo 
instalados. Irreversíveis, portanto. Além disso, logo depois da promulgação da Nova Carta Magna, 
incontáveis normas terão de ser elaboradas pelo Congresso Nacional, o qual, por certo, só disporá de 
tempo para as normais mais urgentes e de mais relevância para a completude de novo ordenamento 
jurídico. Um prazo maior, para as normas de menor importância, seria, no mínimo, de salutar cautela. 
Por fim, se um ou outro desses fundos menores merecer extinção, a lei ordinária poderá adotar a 
medida de forma isolada, bastando, par isso, a iniciativa parlamentar ou governamental. Com efeito, a 
emenda ora apresentada não proíbe que isso aconteça antes dos cinco anos. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda estender o prazo para ratificação, pelo 
Congresso Nacional, dos fundos existentes de 2 (dois) para 5 (anos).  
Entendemos que o prazo estabelecido com a redação original do Projeto é suficiente, enquanto o 
proposto teria o inconveniente de levar o prazo para um novo Congresso, em decorrência das 
próximas eleições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33065 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item II do art. 24 das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 24 - ..................................  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não  
forem ratificados pelo Congresso Nacional, no  
prazo de cinco anos. 
Justificativa: 
Parte dos fundos atualmente em vigor destina-se a projetos de maturação a médio e longo prazo. 
Conceder apenas dois anos para suas respectivas ratificações seria pouco prudente, até mesmo 
porque alguns desses projetos de mais longa implantação já se encontram aprovados e sendo 
instalados. Irreversíveis, portanto. Além disso, logo depois da promulgação da Nova Carta Magna, 
incontáveis normas terão de ser elaboradas pelo Congresso Nacional, o qual, por certo, só disporá de 
tempo para as normais mais urgentes e de mais relevância para a completude de novo ordenamento 
jurídico. Um prazo maior, para as normas de menor importância, seria, no mínimo, de salutar cautela. 
Por fim, se um ou outro desses fundos menores merecer extinção, a lei ordinária poderá adotar a 
medida de forma isolada, bastando, par isso, a iniciativa parlamentar ou governamental. Com efeito, a 
emenda ora apresentada não proíbe que isso aconteça antes dos cinco anos. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda estender o prazo para ratificação, pelo 
Congresso Nacional, dos fundos existentes de 2 (dois) para 5 (cinco) anos. Entendemos que o prazo 
estabelecido com a redação original do Projeto é suficiente, enquanto o proposto teria o 
inconveniente de levar o prazo para um novo Congresso, em decorrência das próximas eleições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34004 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Título X  
Disposições Transitórias  
[...] 
Art. 24 - Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição:  
I - integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União; e  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não  
forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de dois anos.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de 
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro e representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições 
Transitórias.  
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e 
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.  
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.  
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar 
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas 
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar 
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
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   EMENDA:34127 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA JUSTIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:  
Disposições TRANSITÓRIAS-  
ARTIGO 24, inciso II  
Onde se lê.  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo  
de dois anos.  
Leia-se:  
II - extinguir-se-ão automaticamente, se não  
forem ratificados pelo Congresso Nacional no  
prazo de dois anos, excetuados os fundos regionais  
de desenvolvimento. 
Justificativa: 
Pretende-se, com esta emenda, preservar a continuidade dos chamados Fundos Regionais de 
Desenvolvimento Econômica – FINOR e FINAM – distinguindo-os dos demais fundos contábeis, que 
são os verdadeiros objetivos do dispositivo constitucional apresentado pelo Relator. 
Sobre o FINOR e o FINAM, grandes instrumentos de correção das desigualdades regionais, objetivo 
preconizado no Art. 4º, § I, Item II, Art. 204, Inciso I, § 5º e Art. 225, Inciso VII, não deve pairar 
ameaça de extinção, sob pena de comprometer fortemente as expectativas de continuidade dos 
investimentos decorrentes das deduções das pessoas jurídicas, em benefício das Regiões Norte e 
Nordeste. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda ressalvar da ratificação pelo Congresso 
Nacional alguns fundos que especifica. Considerando que a norma deve ser geral e que as 
alterações de caráter social, econômico e político ocorridas no país, entendemos salutar a norma do 
item II do art. 24 das Disposições Transitórias como está regida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34429 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Inclua-se como inciso II no Art. 24 das  
Disposições Transitórias, renumerando-se o atual inciso II:  
II - Até a promulgação da lei mencionada no  
inciso I deste artigo, o Poder Executivo procederá  
à referida integração, obedecidas as  
peculiaridades de cada Fundo. 
Justificativa: 
A emenda proposta visa a corrigir incompatibilidade no texto do substituto, pois no Caput do Art. 24 
determina-se que os fundos deverão de imediato integrar o orçamento, mas no inciso I essa 
integração fica condicionada à disposição legal. 
Com a inclusão do novo inciso dá-se a flexibilidade necessária para de imediato, o Poder Executivo 
integrar os fundos aos orçamentos, respeitadas as peculiaridades de cada um deles, até que a lei 
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estabeleça a forma duradoura e a lei complementar prevista no § 7º do art.220, venha regulamentar 
em definitivo a substituição e funcionamento dos fundos. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte dá nova redação ao inciso II, do artigo 24, das Disposições 
Transitórias.  
O conteúdo da emenda, em confronto com o do Substitutivo, não se coaduna com a sistemática que 
oriente o Sistema de Planos e Orçamentos do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 15 do Título IX - Disposições Transitórias do Projeto de Constituição (A), a  
seguinte redação:  
Art. 15. - ..................................  
I - ........................................  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não  
forem ratificados pelo Congresso Nacional, no  
prazo de dois anos, exceto os que já o foram anteriormente. 
Justificativa: 
A flexibilidade atualmente existente para a Administração Pública, decorrente da existência de fundos 
contábeis e administrativos, é de importância indiscutível para que sejam atingidos objetivos de real 
interesse da Administração. 
Um grande número dos fundos atualmente existente já teve aprovação prévia do Congresso Nacional 
e tem tido a utilização dos seus recursos pautadas nas normas de administração financeira e de 
controle, prestação e tomada de contas previstas para a Administração Pública, sempre sob 
fiscalização especifica do Tribunal de Contas da União. 
A exceção sugerida apresenta-se como medida prática e objetiva, pois os fundos existentes, que já 
foram ao longo do tempo apreciados pelo Congresso Nacional, têm suas normas de aplicação 
perfeitamente definidas e estão sob controle efetivo da legislação vigente. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando-se que não está acorde com os princípios adotados no Projeto da   
Sistematização e, inclusive, com a Emenda Coletiva pertinente com o parecer que oferecemos à 
matéria. 
 
   
   EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E 
TRANSITÓRIAS. 
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Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 14. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultantes de 
isenções fiscais, cujos recursos se destinam a integrar patrimônio privado, e, os que interessem à 
segurança nacional, extinguir-se-ão, automaticamente, se não forem ratificados pelo Congresso 
Nacional no prazo de dois anos. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Bonifácio de Andrade 

2. Carlos Sant’anna 

3. Délio Braz 

4. Gilson Machado 

5. Nabor Júnior 

6. Geraldo Fleming 

7. Osvaldo Sobrinho 

8. Osvaldo Coelho 

9. Hilário Braun 

10. Edivaldo Motta 

11. Paulo Zarzur (Em 

Apoiamento) 

12. Nilson Gibson 

13. Milton Reis 

14. Marcos Lima 

15. Milton Barbosa 

16. Daso Coimbra 

17. João Resek 

18. Roberto Jeffereson 

19. João Menezes 

20. Vingt Rosado 

21. Cardoso Alves 

22. Paulo Roberto 

23. Lourival Batista 

24. Rubem Branquinho 

25. Cleonâncio Fonseca 

26. Fernando Gomes 

27. Agripino de Oliveira 

Lima 

28. Narciso Mendes 

29. Marcondes Gadelha 

30. Mello Reis 

31. Arnold Fioravante 

32. Jorge Arbage 

33. Chagas Duarte  

34. Álvaro Pacheco  

35. Felipe Mendes 

36. Alysson Paulinelli 

37. Aloysio Chaves 

38. Sotero Cunha 

39. Messias Góis 

40. Gastone Righi 

41. Dirce Tutu Quadros 

42. José Elias Murad 

43. Mozarildo Cavalcanti 

44. Flávio Rocha 

45. Gustavo de Faria 

46. Flávio Palmier da 

Veiga 

47. Gil César 

48. João da Mata 

49. Dinísio Hage 

50. Leopoldo Peres 

51. Expedito Machado 

52. Manoel Viana 

53. Mário Bouchardet 

54. Melo Freire 

55. Leopoldo Bessone 

56. Aloísio Vasconcelos 

57. Roberto Torres 

58. Arnaldo Faria de Sá 

59. Amaral Netto 

60. Antônio Salim Curiati 

61. José Luiz Maia 

62. Carlos Virgílio 

63. Ezio Ferreira  

64. Sadie Hauache 

65. José Dutra 

66. Carrel Benevides 

67. Joaquim Sucena (Em 

Apoiamento) 

68. Luiz Marques 

69. Orlando Bezerra 

70. Furtado Leite 

71. Siqueira Campos  

72. Aluízio Campos 

73. Eunice Michilis  

74. Samir Achoa 

75. Maurício Nasser 

76. Mauro Sampaio 

77. Stélio Dias 

78. Airton Cordeiro 

79. José Carmargo 

80. Matos Leão 

81. José Tinoco 

82. João Castelo 

83. Guilherme Palmeira 

84. Ismael Wanderley 

85. Antônio Câmara 

86. Henrique Eduardo 

Alves 

87. Djenal Gonçalves 

88. José Egreja 

89. Ricardo Izar 

90. Afif Domingos 

91. Jayme Paliarin 

92. Delfim Netto 

93. Farabulini Júnior 

94. Fausto Rocha 

95. Tito Costa 

96. Caio Pompeu 

97. Felipe Cheidde 

98. Virgílio Galassi 

99. Manoel Moreira 

100. Victor Fontana 

101. Orlando Pacheco 

102. Ruberval Pilotto 

103. Jorge Bornhausen 

104. Alexandre Puzyna 

105. Artenir Werner 

106. Cláudio Ávila 
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107. José Agripino 

108. Divaldo Suruagy 

109. Rosa Prata 

110. Mário de Oliveira 

111. Sílvio de Abreu 

112. Luiz Leal 

113. Genésio Bernardino 

114. Alfredo Campos 

115. Theodoro Mendes 

116. Amilcar Moreira 

117. Oswaldo Almeida 

118. Ronaldo Carvalho 

119. José Freire 

120. José Mendonça Bezerra 

121. José Lourenço 

122. Vinicius Cansanção 

123. Ronaro Corrêa 

124. Paes Landim 

125. Alércio Dias 

126. Mussa Demes 

127. Jessé Freire 

128. Gandi Jamil 

129. Alexandre Costa 

130. Albérico Cordeiro 

131. Iberê Ferreira 

132. José Santana de 

Vasconcellos 

133. Christovam Chiaradia 

134. Oscar Corrêa 

135. Maurício Campos 

136. Asdrubal Bentes 

137. Jarbas Passarinho 

138. Gerson Peres 

139. Carlos Vinagre 

140. Fernando Velasco 

141. Arnaldo Moraes 

142. Fausto Fernandes  

143. Domingos Juvenil 

144. José Elias 

145. Rodrigues Palma  

146. Levy Dias 

147. Rubem Figueiró 

148. Rachid Saldanha Derzi 

149. Ivo Cersósimo 

150. João Lobo 

151. Inocêncio Oliveira 

152. Salatiel Carvalho 

153. José Moura 

154. Marco Maciel 

155. José Mendonça Bezerra 

156. Ricardo Fiuza 

157. Paulo Marques 

158. Telmo Kirst 

159. Darcy Pozza 

160. Arnaldo Prieto 

161. Osvaldo Bender 

162. Adylson Motta 

163. Paulo Mincarone 

164. Adrioaldo Streck 

165. Victor Faccioni 

166. Luis Roberto Ponte 

167. João de Deus Antunes 

168. Matheus Iensen 

169. Antônio Ueno 

170. Dionísio Dal Prá 

171. Jacy Scanagatta 

172. Basílio Vilani 

173. Osvaldo Trevisan 

174. Renato Johnsson 

175. Ervin Bonkoski 

176. Jovanni Masini 

177. Paulo Pimentel 

178. José Carlos Martin 

179. Arolde de Oliveira 

180. Rubem Medina 

181. Francisco Sales 

182. Assis Canuto 

183. Chagas Neto 

184. José Viana 

185. Lael Varella 

186. Denisar Arneiro 

187. Jorge Leite 

188. Aloisio Teixeira 

189. Roberto Augusto 

190. Messias Soares 

191. Dalton Canabrava 

192. Merluce Pinto 

193. Ottomar Pinto 

194. Olavo Pires 

195. Sergio Werneck 

196. Raimundo Rezende 

197. José Geraldo 

198. Alvaro Antonio 

199. Irapuan Costa Junior 

200. Roberto Balestra 

201. Luiz Soyer 

202. Naphtali Alves Souza 

203. Jalles Fontoura 

204. Paulo Roberto Cunha 

205. Pedro Canedo 

206. Lucia Vania 

207. Nion Albernaz 

208. Fernando Cunha 

209. Antonio de Jesus 

210. Luiz Eduardo  

211. Eraldo Tinoco 

212. Benito Gama 

213. Jorge Viana 

214. Angelo Magalhães 

215. Max Rosenmann 

216. Leur Lomanto 

217. Jonival Lucas 

218. Sergio Brito 

219. Waldeck Ornelas 

220. Francisco Benjamin 

221. Etevaldo Nogueira 

222. João Alves 

223. Francisco Diogenes 

224. Antonio Carlos Mendes 

Thame 

225. Jairo Carneiro 

226. José Lins 

227. Rita Furtado 

228. Jairo Azi 

229. Fabio Raunhetti 

230. Feres Nader 

231. Eduardo Moreira 

232. Manoel Ribeiro 

233. José Melo 

234. Jesus Tajra 

235. Aecio de Borba 

236. Bezerra de Melo 

237. Nyder Barbosa 

238. Pedro Ceolin 

239. Homero Santos 

240. Chico Humberto 

241. Osmundo Rebouças 

242. Enoc Vieira 

243. Joaquim Haichel 

244. Edison Lobão 

245. Vitor Trovão 

246. Onofre Correa 

247. Alberico Filho 

248. Vieira da Silva 

249. Costa Ferreira 

250. Elieser Moreira 

251. José Teixeira 
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252. Julio Campos 

253. Ubiratan Spinelli 

254. Jonas Pinheiro 

255. Louremberg Nunes 

Rocha 

256. Roberto Campos 

257. Cunha Bueno 

258. Francisco Carneiro 

259. Meira Filho 

260. Marcia Kubistschek 

261. Annibal Barcellos 

262. Geovani Borges 

263. Eraldo Trindade 

264. Antonio Ferreira 

265. Maria Lucia 

266. Maluly Neto 

267. Carlos Alberto 

268. Gidel Dantas 

269. Adauto Pereira 

270. José Carlos Coutinho 

271. Wagner Lago 

272. João Machado 

Rolemberg 

273. Odacir Soares 

274. Mauro Miranda 

275. Sarney Filho 

276. Cesar Cals Neto 

277. Osmar Leitão 

278. Simão Sessin 

279. Miraldo Gomes 

280. Antonio Carlos Franco 

281. Franciscos Coelho 

282. Francisco Rolemberg 

283. Albano Franco  

284. Erico Pegoraro 

285. Carlos de Carli 

286. Evaldo Gonçalves 

287. Raimundo Lira  

Justificativa:   

   Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas anteriores 
da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá ser promulgada. 
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos anseios das 
diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do Plenário. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela aprovação, nos 
termos da emenda "Centrão". 
PELA APROVAÇÃO:  
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Art. 
5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 9º 
("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 
4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 ("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 
16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 ("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); 
Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 ("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 
("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 ("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 
("caput"), §§ 12, 22 e 32; Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 
44 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50 
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 ("caput"); Arte 57 
("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); 
Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput"); 
Art. 72 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO:  
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo Correia); Art. 
17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); Art. 31 ("caput"); Art. 35 
("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), 
§§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 
14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput"). 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 15 do Título IX - Disposições Transitórias do Projeto de Constituição (A), a  
seguinte redação:  
Art. 15. - ..................................  
I - ........................................  
II - extinguir-se-ão, automaticamente, se não  
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forem ratificados pelo Congresso Nacional, no  
prazo de dois anos, exceto os que já o foram anteriormente. 
Justificativa: 
A flexibilidade atualmente existente para a Administração Pública, decorrente da existência de fundos 
contábeis e administrativos, é de importância indiscutível para que sejam atingidos objetivos de real interesse 
da Administração. 
Um grande número dos fundos atualmente existente já teve aprovação prévia do Congresso Nacional e tem 
tido a utilização dos seus recursos pautadas nas normas de administração financeira e de controle, prestação 
e tomada de contas previstas para a Administração Pública, sempre sob fiscalização especifica do Tribunal 
de Contas da União. 
A exceção sugerida apresenta-se como medida prática e objetiva, pois os fundos existentes, que já foram ao 
longo do tempo apreciados pelo Congresso Nacional, têm suas normas de aplicação perfeitamente definidas 
e estão sob controle efetivo da legislação vigente. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando-se que não está acorde com os princípios adotados no Projeto da   
Sistematização e, inclusive, com a Emenda Coletiva pertinente com o parecer que oferecemos à matéria. 
   
   EMENDA:00392 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS  
Suprimir do Art. 41 do Projeto de Constituição (B) página no. 162/163, a expressão  
"no prazo de dois anos".  
Art. 41 - Os fundos existentes na data da  
promulgação da Constituição, excetuados os  
resultantes de isenções fiscais que passem a  
integrar patrimônio privado e os que interessem à  
defesa nacional, extinguir-se-ão se não forem  
ratificados pelo Congresso Nacional (no prazo de dois anos). 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A proposta tem por finalidade suprimir do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a  
expressão "no prazo de dois anos".  
Entendemos que não há justificativa plausível para a eliminação do prazo proposto e que a medida 
pretendida pelo referido dispositivo deve ser tomada com a maior urgência possível para estancar a 
proliferação de fundos, que já fogem ao controle da própria Administração.  
Ante ao exposto, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00527 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL RIBEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 41 "Caput" das disposições transitórias  
Suprimir a expressão "...excetuados os  
resultantes de isenções fiscais que passem a  
integrar o patrimônio privado". 
Justificativa: 
É contraproducente perpetuar situações que impliquem renúncia de recursos, no contexto de um sistema 
econômico dinâmico. O Congresso, a partir da nova Constituição, deve ter plena liberdade para a qualquer 
tempo rever benefícios ou formas diferentes de gestão de gastos públicos, sob pena de dificultar 
modernização e o alcance de eficiência no aparelho Estado. 
Parecer:   
   Pretende o Autor da Emenda suprimir do art. 41, caput, do Ato das Disposições Constitucionais 
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Transitórias, a expressão "...excetuados os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar o 
patrimônio privado..." para não perpetuar situações que impliquem renúncia de recursos no contexto de um 
sistema econômico dinâmico.  
Fundos que já integram o patrimônio privado do cidadão não devem ser atingidos porque configuraria uma 
verdadeira expropriação.  
Carece de fundamento a proposta. Julgamos necessária a manutenção no texto da expressão que se quer 
eliminar do art. 41 do Ato.  
Somos, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:00629 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 41, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 
O novo texto constitucional é abundante em matéria de controle orçamentário pelo Poder Legislativo, não se 
lhe escapando, por falta de competência, a possibilidade de aprovar e acompanhar as mais diferentes ações 
financeiras do Poder Executivo. Assim o estabelece, detalhadamente, a Seção II, do Capítulo II, do Título 6, 
(Dos Orçamentos). 
Passiveis desse controle anual e permanente, estão os fundos de União e de entidades da Administração 
Indireta e as suas despesas decorrentes de isenções, anistias, subsídios e benefícios de matéria financeira, 
tributária e creditícia (Art. 171, § 5º, Inciso I a III e § 6º, do art. 46, das Disposições Transitórias). 
Desta forma, o artigo que se quer suprimir torna-se, além de confuso e de duvidosa interpretação, 
perfeitamente dispensável. 
Parecer:   
   Pretende a proposta suprimir o art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por julgá-lo  
dispensável, tendo em vista o controle orçamentário de parte do Poder Legislativo (arts. 171, § 5o., I a III e § 
6o. e art. 46 do ADCT).  
Entendemos que o dispositivo deve ser mantido no texto para que haja um maior controle sobre esses 
fundos, que foram criados desordenadamente, embaraçando a própria Administração.  
À vista do exposto, somos pela rejeição. 
 
 

__________________________________________________________________ 
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