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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 21. Compete à União:  

      I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;  

      II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

      III - assegurar a defesa nacional;  

      IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

      V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;  

      VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;  

      VII - emitir moeda;  

      VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza 

financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de 

seguros e de previdência privada;  

      IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social;  

      X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  

      XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário 

estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços 

públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de informações por 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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entidades de direito privado através da rede pública de telecomunicações explorada pela 

União;  

      XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:  

 a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e demais serviços de 

telecomunicações;   

 b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos;   

 c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;   

 d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 

nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;   

 e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;   

 f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;   

      XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios;  

      XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária federais, 

bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 

Federal e dos Territórios;  

      XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 

cartografia de âmbito nacional;  

      XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de 

programas de rádio e televisão;  

      XVII - conceder anistia;  

      XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações;  

      XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso;  

      XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos;  
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      XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;  

      XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;  

      XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 

seguintes princípios e condições:  

 a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;   

 b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos 

para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas;   

 c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;   

      XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;  

      XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de 

garimpagem, em forma associativa. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00176 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA MANTER RELAÇÕES COM  
ESTADOS ESTRANGEIROS E COM ELES CELEBRAR TRATADOS, CONVENÇÕES OU ATAS  
E CONTRATOS DE QUE RESULTEM OBRIGAÇÕES PARA O BRASIL, FICANDO O  
CONGRESSO NACIONAL COM A COMPETÊNCIA INCLUSIVE PARA RESOLVER  
DEFINITIVAMENTE SOBRE ATOS E TRATADOS CELEBRADOS PELO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:00679 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE COMPETIR À UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE NORMAS ESPECIFICADAS EM LEI  
COMPLEMENTAR: FORMULAR O PLANO NACIONAL DE URBANISMO E O PROJETO 
NACIONAL DE USO DO SOLO URBANO, PODENDO ESSA COMPETÊNCIA SER DELEGADA  
ÀS UNIDADES FEDERATIVAS QUE SERÃO EXECUTORAS EM ÂMBITO TERRITORIAL. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:00738 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ESTABELCEM COMO COMPETÊNCIA DE UNIÃO A ORGANIZAÇÃO  
PERMANENTE CONTRA AS CALAMIDADES PÚBLICAS E A REDUÇÃO DE DISPARIDADES  
INTER-REGIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:00821 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ATRIBUINDO À UNIÃO COMPETÊNCIA PARA EXPLICAR,  
DIRETAMENTE OU MEDIANTE CONCESSÃO OU ALTORIZAÇÃO, OS SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DE LEI VOTADA PELO CONGRESSO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:00970 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE COMPETIR À UNIÃO: - A EXPLORAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES, OU AINDA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO, DESDE  
QUE OUVIDO O CONGRESSO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:00983 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE COMPETIR À UNIÃO: - A EXPLORAÇÃO, DIRETA OU MEDIANTE  
AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO: - DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE ENERGIA  
ELÉTRICA DE QUALQUER ORIGEM OU NATUREZA, EXCETO A ENERGIA NUCLEAR,  
ATÉ QUE SE ESGOTEM TODAS AS OUTRAS ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. 
   
   SUGESTÃO:01119 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA COMO COMPETÊNCIA DA UNIÃO A ELABORAÇÃO DE  
PLANOS NACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS  
DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, HABITAÇÃO,  
INFORMÁTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E CULTURA,  
DESENVOLVIMENTO MINERAL, ENERGIA, SAÚDE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E  
PROMOÇÃO SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:01710 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA ESTABELECER O PLANO NACIONAL DE  
TRANSPORTES, EXPLORAR, DIRETAMENTE OU MEDIANTE CONCESSÃO, A NAVEGAÇÃO  
AQUAVIÁRIA, E LEGISLAR SOBRE O REGIME DE PORTOS E NAVEGAÇÃO AQUAVIÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:01784 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA EXPLORAR, DIRETAMENTE OU MEDIANTE  
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PERMISSÃO OU CONCESSÃO, OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E QUE  
QUALQUER ATO DE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU RENOVAÇÃO DEPENDA DE LEI 
APROVADA PELO CONGRESSO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:02365 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ATRIBUINDO À UNIÃO COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR  
E FISCALIZAR A PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E O REGISTRO DE ARMAS E DE  
MATERIAL BÉLICO. 
   
   SUGESTÃO:02759 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE INCLUA ENTRE AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO O ESTABELECIMENTO  
DE POLÍTICAS GERAIS E SETORIAIS, BEM COMO A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO  
DE PLANOS NACIONAIS E REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:03128 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA EXPLORAR SERVIÇO E INSTALAÇÕES DE  
ENERGIA NUCLEAR, MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL,  
NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03170 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO ESTABELECER O PLANO NACIONAL DEREFORMA 
AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:03369 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO ESTABELECER E EXECUTAR PLANOS  
NACIONAIS DE SAÚDE. 
   
   SUGESTÃO:03719 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PLANEJAR, PROMOVER E INTEGRAR A  
DEFESA CIVIL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:03928 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM INCLUÍDAS, ENTRE AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO, A ORGANIZAÇÃO  
DAS FORÇAS ARMADAS, A SEGURANÇA DAS FRONTEIRAS, A PRESERVAÇÃO DO MAR  
E A DEFESA EXTERNA. 
   
   SUGESTÃO:03990 DT REC:05/05/87 
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Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EXPLORAR OU CONCEDER PERMISSÃO PARA  
O SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E OUTROS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:03995 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE A RENDA E  
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, SALVO OS RENDIMENTOS DOS MEMBROS  
DAS FORÇAS ARMADAS E DO PODER JUDICIÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:04047 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO ORGANIZAR O SISTEMA NACIONAL DE 
DEFESA CIVIL. 
   
   SUGESTÃO:04078 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EXPLORAR, DIRETAMENTE OU MEDIANTE  
AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA,  
EXCETO A ENERGIA NUCLEAR; CONSTRUIR E EXPLORAR USINAS DE QUALQUER 
NATUREZA, EXETO A NUCLEAR. 
   
   SUGESTÃO:04243 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO DECRETAR O ESTADO DE SÍTIO, OUVIDO 
O CONGRESSO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:04331 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA ESTABELECER E EXCECUTAR PLANOS  
NACIONAIS DE ABASTECIMENTO. 
   
   SUGESTÃO:04631 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EXPLORAR DIRETAMENTE, OU MEDIANTE  
AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO DO CONGRESSO NACIONAL, OS SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:04750 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 8  

 

COLETIVOS RODOVIÁRIOS INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS DE PASSAGEIROS,  
AS VIAS FÉRREAS E OS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA. 
   
   SUGESTÃO:05666 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO OS SERVIÇOS SE TELECOMUNICAÇÃO, 
GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAVEGAÇÃO AÉREA E  
TRANSPORTES ENTRE PORTOS MARÍTIMOS E FRONTEIRAS NACIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:05722 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO O ESTABELECIMENTO DO PLANO NACIONAL  
DE TRANSPORTES BEM COMO A EXPLORAÇÃO DA NAVEGAÇÃO AQUAVIÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:06040 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PRESTAR DIRETAMENTE OU AUTORIZAR,  
PERMITIR OU CONCEDER SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:06044 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO MANTER O SERVIÇO POSTAL EM REGIME DE 
MONOPÓLIO. 
   
   SUGESTÃO:06272 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONCESSÃO DE ANISTIA, MESMO NOS CRIMES POLÍTICOS,  
CONSTITUA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:06482 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE COMPETIR À UNIÃO EXPLORAR, DIRETAMENTE, MEDIANTE CONCESSÃO OU  
PERMISSÃO, OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO; LEGISLAR SOBRE ÁGUAS,  
TELECOMUNICAÇÕES, FREQUÊNCIAS RADIOELÉTRICAS, SERVIÇO POSTAL E  
ENERGIA; MANTER O CORREIO AÉREO NACIONAL, O SERVIÇO POSTAL E DE TELEGRAMAS. 
   
   SUGESTÃO:06637 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PROMOVER A CENSURA NO RÁDIO E NA  
TELEVISÃO DE MANEIRA A ADEQUAR A PROPAGANDA COMERCIAL À MORAL E AOS  
BONS COSTUMES. 
   
   SUGESTÃO:06722 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO ORGANIZAR E MANTER OS SERVIÇOS E  
AS INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE ESTATÍSTICA, GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA. 
   
   SUGESTÃO:06723 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EXPLORAR,  
DIRETAMENTE OU MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO, OS SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:07566 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR A DEFESA  
PERMANENTE CONTRA AS CALAMIDADES PÚBLICAS, ESPECIALMENTE AS SECAS  
E AS INUNDAÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:07669 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO MANTER RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM  
OUTRAS POTÊNCIAS; PROMOVER E GARANTIR A DEFESA E A SEGURANÇA  
NACIONAL; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTERREGIONAL; E MANTER  
A JUSTIÇA FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:08644 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PLANEJAR, PROMOVER E INTEGRAR A  
DEFESA CIVIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:09013 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO ORGANIZAR E MANTER A INSPEÇÃO DO  
TRABALHO, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09187 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER A POLÍCIA  
MARÍTIMA, AÉREA, DE FRONTEIRAS E DE MINAS. 
   
   SUGESTÃO:09684 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

E MANTER OS SERVIÇOS E INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE ESTATÍSTICAS,  
GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA. 
   
   SUGESTÃO:09720 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DA UNIÃO A EMISSÃO DE MOEDA, A  
COORDENAÇÃO E O CONTROLE DO CRÉDITO, A DISCIPLINA DAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios está 
disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-
estado/subcomissao2a   

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - IIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. F (7º do texto renumerado) - Compete à União Federal:  

I - manter relações com Estados estrangeiros; celebrar tratados e convenções 

sobre matéria de natureza internacional; participar de organizações internacionais; 

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - organizar e manter as Forças Armadas, a segurança das fronteiras e a defesa 

externa;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

aliadas transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, sob 

o comando de autoridades brasileiras, vedada a concessão de bases militares;  

V - decretar o estado de sítio e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, de armas e 

explosivos;  

VII - organizar e manter a Polícia Federal;  

VIII- exercer a classificação de diversões públicas;  

IX - emitir moeda;  

X - fiscalizar as operações de crédito, de capitalização e de seguros:  

XI - planejar e promover o desenvolvimento nacional, ouvidos os Estados e os 

órgãos regionais interessados;  

XII - estabelecer os planos nacionais de viação, transportes, habitação e 

informática;  

XIII - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;  

XIV - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão:  

a) os serviços de telecomunicações;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica de qualquer origem ou natureza, 

http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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exceto o aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida e, em qualquer 

caso, a captação de energia solar;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a utilização da infraestrutura aeroportuária; d) 

as vias de transporte entre portos marítimos e fluviais e fronteiras nacionais ou que 

transponham os limites de Estado ou Território;  

e) os serviços e instalações de energia nuclear de qualquer natureza;  

XV - manter cooperação econômica, administrativa, financeira e cultural com os 

Estados e outras pessoas Jurídicas de direito público interno;  

XVI - celebrar convênio e acordo para execução de leis e serviços federais;  

XVII - organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito 

Federal e dos Territórios;  

XVIII- organizar e manter os serviços e as instituições oficiais de estatística, 

geografia e cartografia;  

XIX - conceder anistia;  

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 33.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 7º - Compete à União:  

I - manter relações com Estados estrangeiros; celebrar tratados e convenções 

sobre matéria de natureza internacional; participar de organizações internacionais 

de fins pacíficos;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - organizar e manter as Forças Armadas, a segurança das fronteiras e a defesa 

externa;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

aliadas transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, sob 

o comando de autoridades brasileiras, vedada a concessão de bases militares;  

V - decretar o estado de sítio e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, de armas e 

explosivos;  

VII - organizar e manter a Polícia Federal;  

VIII- exercer a classificação de diversões públicas;  

IX - emitir moeda;  

X - fiscalizar as operações de crédito, de capitalização e de seguros;  

XI - planejar e promover o desenvolvimento nacional, ouvidos os Estados e os 

órgãos regionais interessados, visando à eliminação das disparidades econômicas 

e sociais entre as regiões do País, respeitadas suas peculiaridades;  

XII - estabelecer os planos nacionais de viação, transportes, informática e 

gerenciamento costeiro;  

XIII - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional, vedada permissão, 

autorização ou concessão;  

XIV - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão:  

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica no âmbito interestadual e o 

aproveitamento energético dos cursos d'água pertencentes à União;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a utilização da infra- estrutura aeroportuária; 

d) as vias de transporte entre portos marítimos e fluviais e fronteiras nacionais ou 
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que transponham os limites de Estado ou Território, bem como a navegação 

aquaviária;  

e) os serviços e instalações de energia nuclear de qualquer natureza;  

f) o transporte coletivo de alta capacidade.  

XV - manter cooperação econômica, administrativa, financeira e cultural com os 

Estados e outras pessoas Jurídicas de direito público interno;  

XVI - celebrar convênio e acordo para execução de leis e serviços federais;  

XVII - organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito 

Federal e dos Territórios;  

XVIII- organizar e manter os serviços e as instituições oficiais de estatística, 

geografia e cartografia;  

XIX - disciplinar o acesso ao mercado interno de modo a viabilizar o 

desenvolvimento socioeconômico, o bem-estar do povo e a realização da 

autonomia tecnológica e cultural do País;  

XX - conceder anistia;  

[...] 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 25/6/1987, suplemento, a partir da p. 35, disponível em: 

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

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

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

estado/subcomissao2a 

 

 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 40.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 8º - Compete à União:  

I - manter relações internacionais;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - organizar e manter a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, armas, 

explosivos e substâncias tóxicas;  

VII - emitir moeda;  

VIII - fiscalizar as operações de crédito, de capitalização e de seguros;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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IX - planejar e promover o desenvolvimento nacional, ouvidos os Estados e os 

órgãos regionais interessados, visando à eliminação das disparidades econômicas 

e sociais entre as regiões do País, respeitadas suas peculiaridades;  

X - estabelecer os planos federais de viação, transportes, informática e 

gerenciamento costeiro;  

XI - manter o serviço postal;  

XII - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão:  

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica no âmbito interestadual e o 

aproveitamento energético dos cursos d'água pertencentes à União;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) as vias de transporte entre portos marítimos e fluviais e fronteiras nacionais ou 

que transponham os limites de Estado ou Território;  

e) os serviços e instalações de energia nuclear de qualquer natureza;  

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal 

e dos Territórios;  

XIV - organizar e manter a Polícia Federal bem como as polícias civil e militar e o 

corpo de bombeiros militar do Distrito Federal;  

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia e cartografia, 

de âmbito nacional;  

XVI - disciplinar o acesso ao mercado interno de modo a viabilizar o 

desenvolvimento socioeconômico, o bem estar do povo e a realização da 

autonomia tecnológica e cultural do País;  

XVII - exercer a classificação de diversões públicas;  

XVIII - conceder anistia;  

[...] 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 72.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 8º - Compete à União:  

I - manter relações internacionais e participar de organizações internacionais, bem 

como assinar convênios e convenções;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - organizar e manter a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, armas, 

explosivos e substâncias tóxicas;  

VII - emitir moeda;    

VIII - fiscalizar as operações de crédito, de capitalização e de seguros;  

IX - estabelecer políticas gerais e setoriais bem como elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social;  

X - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;  

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão:  

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações;  
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b) os serviços e instalações de energia elétrica no âmbito interestadual e o 

aproveitamento energético dos cursos d'água pertencentes à União;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) o transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que 

transponham os limites de Estado ou do Território; e  

e) os serviços e instalações de energia nuclear de qualquer natureza;  

XII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIII - organizar e manter a Polícia Federal bem como as polícias civil e militar e o 

corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia e cartografia, 

de âmbito nacional;  

XV - disciplinar o acesso ao mercado interno de modo a viabilizar o 

desenvolvimento socioeconômico, o bem estar do povo e a realização da 

autonomia tecnológica e cultural do País;  

XVI - exercer a classificação de diversões públicas;  

XVII - conceder anistia;  

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações, com a participação dos Estados, Regiões 

e Municípios; e  

[...] 

 

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

redação final do Substitutivo.  

Publicação: DANC, 1/7/1987, suplemento, a partir da  p. 2, disponível em: 

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

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

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

estado/comissao2.  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 49 - Compete à União:  

I - manter relações internacionais e participar de organizações internacionais, bem 

como assinar convênios e convenções;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - organizar e manter a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, armas, 

explosivos e substâncias tóxicas;  

VII - emitir moeda;  

VIII - fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, 

câmbio, de capitalização e bem como as de seguros;  

IX - estabelecer políticas gerais e setoriais bem como elaborar e executar planos 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
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nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social;  

X - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;  

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão:  

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica no âmbito interestadual e o 

aproveitamento energético dos cursos d'água pertencentes à União;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) o transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que 

transponham os limites de Estado ou do Território; e  

e) os serviços e instalações de energia nuclear de qualquer natureza;  

XII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIII - organizar e manter a Polícia Federal bem como a polícia militar e o corpo de 

bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia e cartografia, 

de âmbito nacional;  

XV - disciplinar o acesso ao mercado interno de modo a viabilizar o 

desenvolvimento socioeconômico, o bem estar do povo e a realização da 

autonomia tecnológica e cultural do País;  

XVI - exercer a classificação de diversões públicas;  

XVII - conceder anistia;   

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações, com a participação dos Estados, Regiões 

e Municípios; e  

[...] 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 74.  

(consulte as emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 54 - Compete à União:  

I - manter relações internacionais e participar de organizações internacionais, bem 

como assinar convênios e convenções;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - organizar e manter a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, armas, 

explosivos e substâncias tóxicas;  

VII - emitir moeda;  

VIII - administrar as reservas cambiais do País;  

IX - fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, 

câmbio, de capitalização, bem como as de seguros;  

X - estabelecer políticas gerais e setoriais, bem como elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social;  
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XI - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;  

XII - explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:  

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica no âmbito interestadual e o 

aproveitamento energético dos cursos d'água pertencentes à União;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) o transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que 

transponham os limites de Estado ou do Território.  

XIII - organizar e manter o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios;  

XIV - organizar e manter a Polícia Federal bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar 

e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Territórios;  

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia e cartografia de 

âmbito nacional;  

XVI - disciplinar o acesso ao mercado interno de modo a viabilizar o 

desenvolvimento socioeconômico, o bem-estar do povo e a realização da 

autonomia tecnológica e cultural do País;  

XVII - exercer a classificação de diversões públicas;  

XVIII - conceder anistia;  

XIX - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações, com a participação dos Estados, Regiões 

e Municípios;  

XX - instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo 

como unidade básica a bacia hidrográfica integrando sistemas específicos de cada 

uma das Unidades da Federação;  

XXI - definir critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos;  

XXII - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e 

viação;  

[...] 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 307.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 31 - Compete à União:  

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - assegurar a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;  

VII - emitir moeda;   

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de 

natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como 

as de seguros e de previdência privada;  

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento 
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econômico e social;  

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  

XI - explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:  

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações, 

inclusive radiodifusão e transmissão de dados;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica no âmbito interestadual e o 

aproveitamento energético dos cursos d'água pertencentes à União;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) o transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que 

transponham os limites de Estado ou do Território; e  

e) o transporte ferroviário, os portos marítimos, fluviais e lacustres.  

XII - organizar e manter o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios;  

XIII - organizar e manter a polícia federal e a polícia rodoviária federal bem como a 

polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos 

Territórios;  

XIV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia e cartografia 

de âmbito nacional;  

XV - exercer a classificação de diversões públicas;  

XVI - conceder anistia;  

XVII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações;  

XVIII - instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso;  

XIX - instituir o sistema nacional de saneamento urbano, incluindo habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos;  

XX - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e 

viação;  

XXI - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira, através da 

polícia federal, e, por este mesmo órgão, nas rodovias e ferrovias federais, na parte 

referente a crimes contra a vida e o patrimônio.  

XXII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, 

a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos 

os seguintes requisitos:  

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos, mediante aprovação do Congresso Nacional;  

b) sob regime de concessão ou permissão é autorizada a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 

análogas;  

c) a responsabilidade por danos nucleares independe da existência de culpa;  

XXIII - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho na forma do que se 

dispuser em lei ou convenção internacional ratificada.  

§ 1º - O fluxo de dados transfronteiras será processado por intermédio da rede 

pública operada pela União.  

§ 2º - É assegurada a prestação de serviços de transmissão de informações por 

entidades de direito privado através de rede pública. 

 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 18  

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 211.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 20 - Compete à União:  

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz; 

III - assegurar a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;  

VII - emitir moeda;  

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de 

natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como 

as de seguros e de previdência privada;  

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento 

econômico e social, aprovados pelo Congresso Nacional;  

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  

XI - explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:  

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações, 

radiodifusão e transmissão de dados;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos d'água;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;  

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres.  

XII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIII - organizar e manter a polícia federal e a polícia rodoviária federal, bem como a 

polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos 

Territórios;  

XIV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia e cartografia 

de âmbito nacional;  

XV - exercer a classificação de diversões públicas;  

XVI - conceder anistia;  

XVII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações;  

XVIII - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso;  

XIX - instituir o sistema nacional de desenvolvimento urbano, incluindo habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos, entre outros;  

XX - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e 

viação;  

XXI - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira, e nas rodovias 

e ferrovias federais, a repressão a crimes contra a vida e o patrimônio.  
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XXII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, 

a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos 

os seguintes requisitos:  

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;  

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 

análogas;  

c) a responsabilidade por danos nucleares independe da existência de culpa;  

XXIII - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, na forma do que 

dispuser a lei;  

XXIV - estabelecer a área e as condições para o exercício da atividade de 

garimpagem, em forma associativa.  

Parágrafo único - O fluxo de dados transfronteiras será processado por intermédio 

da rede pública operada pela União. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 0847-87,( referente à emenda 27322); nº 0740-87, 

(referente à emenda 34458); nº 1018-87, (referente à emenda 23188); nº 7173-87, 

(referente à emenda 21614); nº 0596-87, (referente à emenda 32380); nº 5748-87, 

(referente à emenda 30669); nº 1382-87, (referente à emenda 27101); nº 3798-87, 

(supressivo); nº 0528-87, (referente à emenda 06632*) (FASE M); 0494-87, 

(referente à emenda 23984); nº 2807-87, (referente à emenda 28380); nº 5943-87, 

(referente à emenda 32661); nº 4242-87, (supressivo); nº 8355-87, (supressivo); nº 

5194-87, (referente à emenda 16236) (Fase M); nº 3155-87, (referente à emenda 

22697); e nº 1888-87, (referente à emenda 17247) (Fase M). 

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

27/01/1988, a partir da p. 1496.  

 

* no DANC o número da emenda foi publicado com erro. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 23. Compete à União:  

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - assegurar a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, sob o 

comando de autoridades brasileiras;  

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;  

VII - emitir moeda;  

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de 

natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf#page=
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf#page=
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como as de seguros e de previdência privada;  

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento 

econômico e social, aprovados pelo Congresso Nacional;  

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  

XI - explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:  

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações, 

radiodifusão e transmissão de dados;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;  

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;  

XII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIII - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária 

federais, bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 

Distrito Federal e dos Territórios;  

XIV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia e cartografia 

de âmbito nacional;  

XV - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de 

programas de telecomunicações;  

XVI - conceder anistia;  

XVII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações;  

XVIII - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso;  

XIX - instituir o sistema nacional de desenvolvimento urbano, incluindo habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos, entre outros;  

XX - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e 

viação;  

XXI - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;  

XXII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, 

a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos 

os seguintes requisitos:  

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;  

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 

análogas;  

c) a responsabilidade por danos nucleares independe da existência de culpa;  

XXIII - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, na forma do que 

dispuser a lei;  

XXIV - estabelecer a área e as condições para o exercício da atividade de 

garimpagem, em forma associativa.  

Parágrafo único. O fluxo de dados transfronteira será processado por intermédio da 

rede pública operada pela União. 
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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 29.  

(consulte a íntegra da emenda no Anexo da Fase S, ao final deste documento). 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 22. 

 

Foram apresentados discutidos e votados vários requerimentos de destaque sobre 

a matéria.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 8/3/1988, a partir da p. 

8075. 

 

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

2º) 

Art. 21. Compete à União:  

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - assegurar a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;  

VII - emitir moeda;  

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de 

natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 

como as de seguros e de previdência privada;  

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social;  

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle 

acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e 

demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de 

serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública de 

telecomunicações explorada pela União;  

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:  

a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e demais serviços de 

telecomunicações;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados de situação dos potenciais 

hidroenergéticos;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros em 

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;  

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;  

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária 

federais, a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 

                                                      
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/200anc08mar1988.pdf


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 22  

 

Federal e dos Territórios;  

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 

cartografia de âmbito nacional;  

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de 

programas de rádio e televisão;  

XVII - conceder anistia;  

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações;  

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso;  

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos;  

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e 

viação;  

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;  

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, 

a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos 

os seguintes princípios e condições:  

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;  

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 

análogas;  

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, na forma que dispuser 

a lei;  

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de 

garimpagem, em forma associativa. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 24. 

(consulte a emenda no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

Requerimentos de fusão de emendas e destaques. As emendas foram rejeitadas. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/8/1988, a partir da p. 

12747. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 20. Compete à União:  

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - assegurar a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;  

VII - emitir moeda;  

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de 

natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/294anc18ago1988.pdf
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como as de seguros e de previdência privada;  

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social;  

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle 

acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e 

demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de 

serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública de 

telecomunicações explorada pela União;  

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:  

a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e demais serviços de 

telecomunicações;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados de situação dos potenciais 

hidroenergéticos;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;  

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;  

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária 

federais, a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 

Federal e dos Territórios;  

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 

cartografia de âmbito nacional;  

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de 

programas de rádio e televisão;  

XVII - conceder anistia;  

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações;  

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso;  

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos;  

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;  

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;  

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, 

a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos 

os seguintes princípios e condições:  

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;  

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 

análogas;  

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, na forma que dispuser 

a lei;  
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XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de 

garimpagem, em forma associativa. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 7.  

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o inciso XXV do art. 21. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 148. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 21. Compete à União:  

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz;  

III - assegurar a defesa nacional;  

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;  

VII - emitir moeda;  

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de 

natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 

como as de seguros e de previdência privada;  

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e 

de desenvolvimento econômico e social;  

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle 

acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e 

demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de 

serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública de 

telecomunicações explorada pela União;  

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:  

a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e demais serviços de 

telecomunicações;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos;  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;  

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;  

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;  

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios;  

XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária 

federais, bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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Distrito Federal e dos Territórios;  

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 

cartografia de âmbito nacional;  

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de 

programas de rádio e televisão;  

XVII - conceder anistia;  

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações;  

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso;  

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos;  

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;  

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;  

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, 

a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos 

os seguintes princípios e condições:  

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;  

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 

análogas;  

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;  

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de 

garimpagem, em forma associativa. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para a 

alínea “b” do inciso XII e inciso XIV do dispositivo. Houve renumeração dos artigos. 

Conforme quadro comparativo das propostas de redação, fls. 24, 25, 26 e 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00002 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Acrescentar ao Inciso XIV do Art. "F" do  
anteprojeto a alínea "f", com a seguinte redação:  
f - Transporte coletivo de alta capacidade. 
Justificativa: 
Trata-se de trazer a exame da Subcomissão sugestão apresentada tempestivamente mas que por 
equivoco foi encaminhada a outra Subcomissão, razão pela qual reproduz-se também a justificativa 
original inserida nas fls. seguintes. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0002-9  
Acrescenta alínea "f" ao inciso XIV do art. F (art. 7o. do texto numerado), para incluir o transporte 
coletivo de alta capacidade ou de massa entre os serviços ali previstos.  
A argumentação é convincente.  
O parecer é pela aprovação integral. 
   
   
   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Suprima-se, na alínea "J" do inciso XX do  
Art. F a palavra "metalurgia". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A supressão pretendida não aperfeiçoa o Anteprojeto e, pelo fato de a emenda carecer de 
justificação, não se permite formar o convencimento para sua acolhida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00016 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 

                                                      
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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Texto:   
   Acrescente-se ao inciso XX do Art. F o  
seguinte dispositivo:  
"Parágrafo Único. Lei complementar disporá  
sobre a delegação para os Estados legislarem sobre  
pesquisa e exploração de minerais não  
estratégicos, aproveitamento e exploração de  
energia hidráulica de potência reduzida." 
Justificativa: 
É preciso descentralizar, para os Estados, algumas competências da União. Propõe-se que a lei 
estabeleça condições para que o aproveitamento econômico de riquezas potenciais não seja 
cerceado por decisões localizadas a milhares de quilômetros, tratando-se de exploração econômica 
cujo é meramente local, em que não há tecnologias sofisticadas, etc.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0016-9  
A emenda propõe delegação legislativa aos Estados para os fins que menciona.  
A figura da delegação legislativa da União para os Estados foi introduzida em nosso direito 
constitucional na Carta de 37. Aliás, só ali foi prevista. Nenhuma das demais Constituições brasileiras 
a previu.  
Sob o regime daquela Carta justificava-se a delegação, porque a União centralizou ao máximo as 
competências.  
No Anteprojeto, procurou-se descentralizar ao máximo, de modo a não caber a figura da delegação, 
como sugerida na emenda.  
Por isso, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00017 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XII do art. F a  
expressão "habitação", transferindo-se essa  
competência privativa da União para a competência  
comum com Estados, Distrito Federal e Municípios;  
esta forma, acrescente-se ao inciso VIII do Art. G:  
Cap. III ....................................  
VIII - estabelecer e executar planos de  
abastecimento e habitação. 
Justificativa: 
A habitação, tanto quanto o abastecimento, tem peculiaridades locais que exigem a presença dos 
governos estaduais e municipais na definição e execução dos planos respectivos, não devendo ficar 
sob a competência privativa da União.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0017-7  
São convincentes as razões justificadoras da emenda. O estabelecimento e a execução de planos de 
habitação, dadas as peculiaridades locais, melhor se localizam no âmbito da competência comum da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00018 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Suprima-se, no inciso VI do Art. F a  
expressão "vedada sua exportação por empresa privada" 
Justificativa: 
Pelo texto, é bastante que a União Federal autorize e fiscalize a produção e o comércio de material 
bélico, de armas e explosivos. 
Portanto, deixar que a exportação desses produtos fique implicitamente sob a responsabilidade da 
União é fazer uma esdrúxula estatização de atividade já controlada pelo poder público.  
Parecer:   
   A emenda visa a eliminar a expressão "vedada sua exportação por empresa privada".  
A argumentação do autor ressalta que a proibição do Anteprojeto corresponde a uma "esdrúxula 
estatização de atividade já controlada pelo poder público". Ora, a atividade é controlada, mas uma 
parte dela, por ser sensível ao mais alto interesse nacional, deve ser vedada em razão das alegações 
constantes do Relatório que acompanhou o Anteprojeto.  
Portanto, prevalecendo ainda os motivos que levaram o Relator a introduzir a disposição proibitiva, 
não há como acolher a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso XVI do art. F:  
"Art. F Compete à União Federal  
............................................  
XVI - Celebrar convênios e acordos com os  
Estados para execução de leis e serviços federais." 
Justificativa: 
Para melhor clareza do texto e para tornar explícita a cooperação.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0019-3  
Propõe que a celebração de convênio e acordo, pela União, para execução de leis e serviços 
federais, se faça, explicitamente, com os Estados.  
A emenda limita o alcance da norma constante do Anteprojeto (inciso XVI do art. F - art. 7o. do texto 
numerado). Limita, porque os convênios e acordos podem ser celebrados, além de com os Estados, 
também com o Distrito Federal, os Municípios, etc.  
Por isso, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00020 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. F, inciso XI:  
"Art. F Compete à União Federal:  
............................................  
XI - planejar e promover o desenvolvimento  
nacional, ouvidos os Estados e os órgãos regionais  
interessados, nos termos do disposto no art. 6A 02." 
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Justificativa: 
Torna-se necessário explicitar que o planejamento e a promoção do desenvolvimento nacional 
subordinam-se aos princípios básicos da ordem econômica os quais compreendem os aspectos 
sociais inerentes ao desenvolvimento harmônico da sociedade brasileira.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0020-7  
Emenda aditiva ao inciso XI do art. F (art. 7o. do texto numerado).  
A referência pretendida a artigo de Anteprojeto de outra Subcomissão deve ser objeto da 
sistematização do texto global.  
O parecer é pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00028 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso XI do artigo 7o. (F) a seguinte redação:  
"XI - planejar e promover o desenvolvimento  
nacional e a eliminação das disparidades  
econômicas e sociais entra as regiões do país,  
respeitadas as suas peculiaridades, ouvidos os  
Estados e os órgãos regionais interessados." 
Justificativa: 
A questão dos desequilíbrios regionais depende da vontade e da supra regionalidade do processo 
decisório. Dessarte, somente através da União Federal poder-se-á por cobro a injustiças entrementes 
centenárias e impossíveis de serem superadas autarquicamente em cada Região.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0028-2  
Propõe alterar a redação do inciso XI do art. F (art. 7o. do texto numerado), para explicitar os fins do 
desenvolvimento nacional.  
Neste sentido, a emenda aperfeiçoa o Anteprojeto, embora a redação proposta deva sofrer alterações 
técnicas.  
Assim, o parecer é pela aprovação, quanto ao mérito, nos termos do Anteprojeto final do Relator. 
   
   EMENDA:00032 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   O item XIII do artigo "F" do anteprojeto terá  
a seguinte redação:  
"XIII - manter, em regime de monopólio, nos  
termos da lei, o serviço postal." 
Justificativa: 
O serviço postal é mantido pela União. A sua prestação independe de sua viabilidade econômica. É 
uma necessidade social, antes de mais nada, por que é o mínimo de que um cidadão brasileiro pode 
dispor.  
Com base em tais argumentos, advogamos o monopólio para garantir a prestação dessa atividade de 
modo uniforme e eficiente, em todo o país.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0032-1  
Propõe a menção expressa ao regime de monopólio, pela União, da manutenção do serviço postal.  
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No mérito, a emenda é de ser acolhida, observados, porém, os termos do Anteprojeto final do 
Relator.  
Pela aprovação quanto ao mérito. 
   
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   - O item XIV do artigo "F" do anteprojeto  
passa a ter a seguinte redação:  
"XIV - prestar, diretamente ou mediante  
autorização, permissão ou concessão, os serviços  
de telecomunicações." 
Justificativa: 
Preliminarmente, propomos a substituição do verbo “explorar” por “prestar”. Entendemos, 
etimologicamente, mais adequado.  
Quanto às formas de delegação – autorização, permissão e concessão – entendemos válidas para os 
serviços de telecomunicações, uma vez que a autorização será adotada para os serviços privados; a 
concessão será aplicada para os serviços públicos; e a permissão será adotada para os serviços 
intermediários (ex.: rádio chamada, rádio táxi, radiodifusão sonora em FM, etc...) A aplicação dos 
institutos do Direito Administrativo é dinâmica e deve adaptar-se às necessidades e condições do 
momento. Atualmente, muitas das entidades que prestam o serviço telefônico público, (como a 
TELERJ, TELESP, etc.) e o serviço público de telex (a EMBRATEL) são todos autorizados. Enfim, o 
que importa é que a Constituição atenda, em dispositivos simples, as necessidades atuais e futuras 
da sociedade.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0033-9  
Emenda redacional da alínea "a", do inciso XIV, do art. F (art. 7o do texto numerado).  
A proposta não melhora a redação constante do Anteprojeto, nem altera o sentido.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XVII do art. F,  
renumerando-se os seguintes: 
Justificativa: 
Entendemos que organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal não 
deva ser matéria da competência da União Federal, e sim do próprio Distrito Federal, cuja autonomia 
política, legislativa, judiciária, administrativa e financeira foi objeto de proposição que oferecemos.  
O enunciado constante do dispositivo para cuja supressão apresentamos a presente emenda 
inviabiliza a autonomia plena do Distrito Federal, contrariando os reclamos pelas vozes uníssonas de 
toda a sua população.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0044-4  
Propõe a supressão do inciso XVII do art. F (art. 7o. do texto numerado).  
Como o Relator não adota autonomia jurisdicional do Distrito Federal, não há razão para a supressão 
pretendida.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00061 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto do relator da  
Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios, na parte relativa à competência da  
União, o seguinte dispositivo:  
" - Organizar as Forças Armadas, a segurança  
das fronteiras, a preservação do mar territorial e  
a defesa externa." 
Justificativa: 
Inova-se com a presente sugestão ao incluir a preservação do mar territorial no elenco de matérias 
objeto da responsabilidade da união.  
A defesa do ecossistema marinho é uma medida que já se faz tardia, porquanto o instituto predatório 
infortunadamente não sofre restrições em nossa sociedade e ameaça por em risco e sobrevivência 
das gerações futuras. 
O governo, por sua vez, apesar da criação de um órgão público destinado à defesa do meio 
ambiente, é tímido e omisso em coibir os excessos.  
Efetivamente, não se trata de uma questão a ser confiada às entidades estaduais, pela amplitude de 
seu alcance.  
Parecer:   
   Pretende-se alterar o inciso III do art. F (art. 7o. do texto numerado) para dispor que cabe às Forças 
Armadas a preservação do mar territorial. Ora, se este é um bem da União e se às Forças Armadas 
pertence a Marinha, o objetivo do autor está atendido no Anteprojeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   
   EMENDA:00075 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. F a seguinte redação:  
"Art. F. Compete à União Federal:  
I - manter relações com Estados estrangeiros,  
celebrar tratados e convenções sobre matéria de  
natureza internacional, participar de organizações internacionais;  
II - declarar a guerra e celebrar a paz;  
III - Organizar, preparar e empregar as  
Forças Armadas;  
IV - decretar o estado de sítio, a  
intervenção federal e as medidas de emergência;  
V - planejar e promover a segurança nacional;  
VI - conceder permissão, nos casos previstos  
em lei complementar, para que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente;  
VII - autorizar e fiscalizar a produção e a  
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comercialização de material de emprego militar,  
armas e explosivos;  
VIII - organizar e manter a Polícia Federal;  
IX - exercer a classificação de diversões públicas;  
X - emitir moeda;  
XI - fiscalizar as operações de crédito, de  
capitalização e de seguros;  
XII - planejar e promover o desenvolvimento  
nacional, ouvidos os Estados e os órgãos regionais  
interessados;  
XIII - estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, habitação e informática;  
XIV - manter o serviço postal;  
XV - explorar, diretamente ou mediante  
autorização ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza, exceto o  
aproveitamento de energia hidráulica de potência  
reduzida e, em qualquer caso, a captação de  
energia solar;  
c) a navegação aeroespacial e a utilização da  
infraestrutura aeroportuária e de proteção ao voo;  
d) o transporte aquaviário entre portos  
brasileiros e fronteiras nacionais ou que  
transponha os limites do Estado ou do Território;  
e) os serviços e instalações de energia  
nuclear de qualquer natureza;  
XVI - manter cooperação econômica,  
administrativa, financeira e cultural com os  
Estados e outras pessoas jurídicas de direito  
público interno;  
XVII - celebrar convênio e acordo para  
execução de leis e serviços federais;  
XVIII - organizar e manter o Poder Judiciário  
e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios;  
XIX - organizar e manter os serviços e as  
instituições oficiais de estatística, geografia e cartografia;  
XX - conceder anistia;  
XXI - organizar o sistema nacional de defesa civil;  
XXII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, marítimo, aeroespacial e do  
trabalho; normas gerais de direito tributário;  
b) defesa civil, defesa territorial e defesa  
aeroespacial;  
c) organização e funcionamento dos serviços federais;  
d) mobilização nacional;  
e) desapropriação;  
f) águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal, energia elétrica, térmica, nuclear  
ou qualquer outra;  
g) sistema monetário e de medidas, título e  
garantia de metais;  
h) política de crédito, câmbio e  
transferência de valores para fora do País;  
comércio exterior e interestadual;  
i) a navegação marítima, fluvial e lacustre;  
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j) o regime de portos;  
l) trânsito e tráfego interestadual e  
rodovias federais;  
m) jazidas, minas, outros recursos minerais e  
metalurgia; potenciais de energia hidráulica, bem  
assim o regime de seu aproveitamento e exploração;  
n) recursos naturais, vivos ou não, das águas  
do mar territorial e patrimonial, fluviais e  
lacustres, do solo e subsolo dessas águas;  
o) nacionalidade, cidadania e naturalização;  
p) populações indígenas;  
q) emigração, imigração, entrada, extradição  
e expulsão de estrangeiros;  
r) condições de capacidade para o exercício  
das profissões;  
s) higiene e segurança do trabalho;  
t) símbolos nacionais;  
u) a faixa de fronteiras e ao longo do mar  
territorial e águas interiores, visando o  
desenvolvimento e a defesa do patrimônio nacional,  
a navegação e o meio ambiente;  
v) organização judiciária do Ministério  
Público do Distrito Federal e dos Territórios;  
organização administrativa dos Territórios;  
x) sistema estatístico e cartográfico nacionais;  
z) condições de exercício do direito de reunião;  
aa) proteção do meio ambiente;  
ab) outras matérias necessárias ao exercício  
da competência legislativa e dos poderes que lhe  
são concedidos nesta constituição." 
Justificativa: 
À União, como pessoa do Direito Público que representa a Federação brasileira e que paira sobre os 
interesses localizados e setoriais de Estados e Territórios, deve competir a parcela maior da 
responsabilidade quanto às ações relativas ao aprimoramento das condições de vida do povo, na 
busca da realização do bem comum dentro de um ambiente de tranquilidade e paz social. À União, 
portanto, deverão ser alocados instrumentos que tornem factível o atingimento de tais objetivos. 
Vendo, também, sob tal enfoque é óbvio que a segurança nacional deve ser de sua competência e, 
portanto, tal assertiva deve ser explicitada. 
Além da organização e do preparo, aí embutidos os programas de treinamento, de reequipamento, de 
desenvolvimento tecnológico, etc., deve caber-lhe, também, a faculdade exclusiva do emprego das 
Forças Armadas no caso de conflito externo ou de grave perturbação da ordem interna, dentro dos 
limites da lei. 
Ao analisar o aspecto de requisição de bens e serviços tornou-se transparente' que a expressão 
"mobilização nacional" possui urra maior abrangência já que envolve todo o aspecto da ação que o 
País adota para enfrentar as adversidades de uma ameaça externa. 
O meio ambiente, certamente, será a grande preocupação da humanidade, nas próximas décadas. É 
de bom alvitre que fique na esfera da União a competência para legislar sobre a proteção do meio 
ambiente, uma vez que por essa forma evita-se que os Estados e Municípios adotem legislação 
contrária aos interesses da Nação como um todo. Este é o caso, por exemplo, da legislação referente 
à proteção contra ruídos nas áreas de entorno dos aeroportos, cabendo à União legislar sobre a 
matéria. 
Quanto à MARINHA MERCANTE que tem importância fundamental para o Poder Marítimo (entre 
cujos componentes está a Marinha de Guerra), há necessidade de assegurar-lhe condições de 
sobrevivência num mercado altamente competitivo e genuinamente nacional. Recursos ponderáveis 
despendidos em fretes marítimos são drenados para o Exterior. O assunto é tão importante que as 
Conferências Internacionais de Fretes estipulam os percentuais de carga que devam ser 
transportados nos navios dos países importadores/exportadores no comércio bilateral, nos daqueles 
de terceira bandeira. 
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A manutenção das linhas de cabotagem tem significação estratégica muito grande para o País e, 
como essa navegação se realiza entre portos nacionais, não há razão que justifique, a não ser em 
condições excepcionais e atendendo exclusivamente aos interesses brasileiros, que seja aberta a 
navios de outros países. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0075-4  
Todo o esforço de contribuição do autor, contido na presente emenda, não convence da necessidade 
de alterar-se o Anteprojeto.  
O parecer é pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00083 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. F o inciso XIV,  
renumerem-se os demais e suprima-se a letra "e" do  
inciso XIV do anteprojeto, dando ao referido  
artigo a seguinte redação:  
"Art. F: Compete à União Federal:  
....................................  
II.................................. 
III.................................  
IV...............................  
V.................................. 
VI................................  
VII.................................  
VIII..............................  
IX................................  
X................................  
XI.................................  
XII................................  
XIII................................  
"Art. F: XIV - explorar diretamente os  
serviços e instalações de energia nuclear de  
qualquer natureza;  
"Art. F: XV - explorar, diretamente ou mediante  
autorização ou concessão:  
a)............................  
b)............................  
c)...........................  
d)...........................  
e) suprima-se  
"Art. F: XVI - manter cooperação econômica...  
"Art. F: XVII - celebrar convênio e acordo..." 
Justificativa: 
Visa a presente emenda vedar a exploração de energia nuclear por parte de particulares. 
Acreditamos que tal exploração deverá ser prerrogativa exclusiva da União, tendo em vista os riscos 
que dela decorrem.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0083-5  
Propõe que a União explore, diretamente, os serviços e instalações de energia nuclear.  
Pelo Anteprojeto, cabe à União explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão tal 
serviço.  
A concessão ou autorização não implica permitir à empresa privada essa exploração.  
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O fato é que, explorar diretamente um serviço de natureza industrial, de alta tecnologia, não é tarefa 
da administração pública direta, mas indireta. Daí ser perfeitamente possível a concessão a empresa 
pública federal, que não deixa de caracterizar uma reserva, ao poder público, para explorar 
tal serviço.  
Assim, o objetivo do autor está atendido no Anteprojeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00101 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   Capítulo II - Da Competência Privativa da União Federal:  
"Art. F. Compete à União Federal:  
Inciso IV - permitir, após autorização  
específica do Congresso Nacional, que forças  
estrangeiras transitem pelo Território Nacional ou  
nele permaneçam temporariamente." 
Justificativa: 
O Congresso Nacional deve ser ouvido em todas as ações que impliquem em guerra ou em 
segurança nacional.  
Parecer:   
   Pretende condicionar a permissão da União para o trânsito de forças estrangeiras pelo território 
nacional à prévia aprovação do Congresso Nacional. Aqui apenas se fixa a competência da União.  
Ora, o Congresso Nacional é órgão de um dos Poderes da União, consequentemente, o objetivo do 
autor da Emenda está atendido.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00102 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item XII do art. F do anteprojeto a seguinte reação:  
"XII - Estabelecer os Planos Nacionais de  
Viação e os Planos Nacionais de Transportes." 
Justificativa: 
O planejamento do sistema viário, bem como o dos transportes, tendo em vista envolver matérias de 
inequívoco interesse nacional deve receber, em sua formação quanto às diretrizes gerais, tratamento 
uniforme, ao qual se vinculem as legislações supletivas de Estados e Municípios.  
Essa vinculação constitucional é benéfica por possibilitar oferecer a solução dos problemas vários e 
de transportes, que são interligados, um tratamento uniforme, que do ponto de vista da legislação 
federal, quer quanto às leis de natureza supletiva a serem votadas pelas Assembleias Legislativas e 
pelas Câmaras Municipais.  
Estamos convencidos da necessidade de que o novo texto constitucional consagre o princípio da 
vinculação aqui preconizado, razão por que consideramos esta matéria de aprovação pacífica pela 
Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0102-5  
A emenda já está atendida na forma do Anteprojeto.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:00109 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Inclua-se a expressão "... organizações  
internacionais de fins pacíficos" no inciso I do  
art. F do anteprojeto. 
Justificativa: 
A inclusão dessa expressão é absolutamente necessária par impedir que o Brasil participe de 
organizações internacionais militares, tipo OTAN, que contrariam os princípios democráticos e não 
intervencionistas de nosso povo.  
Parecer:   
   Propõe acrescentar a expressão "pacíficas" ao inciso I do artigo F (artigo 7o. do texto numerado) 
pelas razões que menciona.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00120 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

A) Suprima-se no artigo F, os itens X, XVIII, XX – c, p, e t, dando-se a seguinte redação aos 
abaixo relacionados: 

Art. F - ......................... 
XIV – Explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão: 

a) Os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações; 
b) Os serviços e instalações de energia elétrica de âmbito interestadual, e o aproveitamento 

energético dos cursos d’água pertencentes à União; 
c) ................ 
d) ................ 
e) ................ 

XX – legislar sobre: 
a) Direito eleitoral, marítimo, aeronáutico e espacial; 
b) .................... 
d) requisições de bens e serviços para uso militar, em tempo de guerra; 

........................................................... 
u) outras matérias necessárias ao exercício dos poderes que lhe são concedidos nesta Constituição.  
B) Inclua-se no artigo H: 
- direito civil, comercial, penal, processual e do trabalho; 
- higiene e segurança do trabalho; 
C) Inclua –se no artigo G: 
i) fiscalizar as operações de crédito, capitalização e de seguros; 
ii) explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão, na forma de lei federal; 

a) os serviços locais de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia elétrica de qualquer natureza exceto os privativos da 

União. 
XIII) legislar sobre: 
.................................. 
- desapropriação 
D) Inclua-se no art. J: 
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Art. J - ........................ 
§ 3° - Não configura conflito o agravamento de exigência ou penalidade visando a preservação de 
valores da comunidade local ou regional.  
Justificativa: 
Trata-se de emenda complexa em que a alteração de um item acarreta a de outros, na forma do art. 
23 § 2° do R. I. , e que objetiva ampliar as atribuições dos Estados e Municípios, fortalecendo a 
Federação.  
A proposta está em consonância com a filosofia adotada pelo relator, de ampliar o leque de 
competências comuns, possibilitando uma reversão no processo histórico de concentração de 
poderes na União, sem, no entanto, causar quebra na rodem jurídica. 
Não há razão para que as atribuições aqui repassadas aos Estados e Municípios não possam ser por 
eles exercidas.  
Parecer:   
   Como assinala o autor, na justificação, trata-se de emenda complexa, que propõe a ampliação da 
competência comum pela migração de várias competências privativas da União.  
É necessário examiná-la, caso a caso.  
No art. F (art. 7o. do texto numerado), sugere-se nova redação às alíneas "a" e "b" do inciso XIV. A 
proposta consiste em especificar os serviços de telecomunicações e de energia elétrica a cargo da 
União, deixando os remanescentes para a competência comum, na perspectiva da 
descentralização federativa. É de ser acolhida, com pequena modificação redacional da emenda, na 
forma do Anteprojeto final do Relator.  
Ainda ao art. 7o., propõe-se a redução de competência legislativa exclusiva da União quanto a direito 
civil, comercial, penal, processual, do trabalho e normas gerais de direito tributário. Esta proposta não 
pode ser acolhida, ao ver do Relator, pelas seguintes razões:  
a) trata-se de matéria jurídica objeto de legislação codificada, que, por isto, deve  
obedecer a comando legislativo único;  
b) não faz sentido permitir que os Estados legislem sobre direito comercial, por exemplo, e que só a 
União legisle sobre direito marítimo e aeronáutico, quando estes fazem parte daquele;  
c) normas gerais de direito tributário, por sua própria natureza, têm validade e eficácia no âmbito 
nacional, por isto que é preciso restringi-las à produção normativa da União;  
d) o direito civil, o penal, comercial, etc., suscetíveis à legislação comum da União e dos Estados, 
gerariam insolúveis problemas de conflito intertemporal e, principalmente, interespacial de normas, de 
todo inconvenientes. Quanto a este ponto, portanto, a emenda não merece acolhimento.  
Outra alteração sugerida, da alínea "d", do referido artigo, não convence o Relator da conveniência 
de seu acolhimento. Igualmente quanto à alínea "u".  
Pretende-se, também, a supressão da alínea "p" do inciso XX do mesmo artigo, para incluir a matéria 
ali prevista na competência comum. A sugestão merece acolhimento.  
Por último, a proposta aditiva de um § 3o. no art. J (art. 13 do texto numerado) é de se rejeitar, pelo 
não acolhimento da supressão de matérias da alínea "a", do item XX, do art. 7o.  
O parecer é pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00124 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do artigo F, a seguinte,  
redação, acrescentando-se ainda as alíneas: a, b e c:  
"Art. F ................................ 
I ..........................................  
II ..........................................  
III - Organizar e manter as forças armadas e  
através desta:  
a) a segurança das fronteiras;  
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b) a defesa externa para manter a soberania nacional, e  
c) a defesa interna para manter a integridade nacional." 
Justificativa: 
Sr. Presidente desta douta Subcomissão: 
A emenda hora apresentada, visa tão somente fornecer ao Estado os mecanismos que lhe deem a 
suficiente autonomia para reagir contra ameaças internas e externas que venham a tumultuar a 
tranquilidade e a segurança da nossa soberania e da nossa integridade nacional.  
Parecer:   
   A proposta já está acolhida na forma do Anteprojeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00125 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se no Artigo F o seguinte inciso:  
"disciplinar o acesso ao mercado interno de  
modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-  
econômico, o bem-estar da população e a realização  
da autonomia tecnológica e cultural da Nação." 
Justificativa: 
O desenvolvimento tecnológico nacional, entendido como a capacidade de encontrar e construir as 
soluções para os problemas da nação, somente poderá florestar na existência de um espaço de 
oportunidade assegurado pela União Federal, em função dos interesses nacionais. Este espaço, 
tratando-se do desenvolvimento tecnológico é mercado interno, cujo acesso deverá ser disciplinado 
de modo a proteger as iniciativas nacionais, quando necessário.  
Parecer:   
   Pretende incluir matéria entre as de competência da União, nos termos que menciona.  
O objetivo é meritório com vistas a proteger os legítimos interesses nacionais.  
Por isso mesmo, deve ser acolhida, com as restrições do Relator quanto à forma proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00126 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se no Artigo F o seguinte inciso:  
"Zelar pelo patrimônio genético nacional." 
Justificativa: 
A evolução da biociência, da biotecnologia e da engenharia genético em um dos mais importantes e 
relevantes recursos de uma Nação. Preservá-los, desenvolvê-los e mantê-los é vital para a Nação 
soberania e, portanto, competência da União Federal.  
Parecer:   
   Propõe que à União cabe zelar pelo patrimônio genético nacional.  
Não obstante a convincente argumentação do autor, a matéria deve ser examinada pela 
Subcomissão da Ciência e Tecnologia.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00131 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se a letra "f", Item XIV do art. f do  
Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da  
União, Distrito Federal e Territórios, a seguinte redação:  
"f) o abastecimento de água e o tratamento dos esgotos." 
Justificativa: 
A água é um recurso ambiental vital ao ser humano e o seu acesso a quantidade necessárias e de 
boa qualidade é um direito do cidadão e um dever da União, Estados e Municípios. É fundamental a 
participação da sociedade organizada na decisão sobre as concessões e autorizações de exploração. 
Da mesma forma, o tratamento dos esgotos, por ser atividade vital na sociedade moderna, deve ser 
explorada pela União, Estados e Municipais.  
Parecer:   
   Propõe que os serviços de abastecimento de água e o tratamento dos esgotos sejam explorados 
diretamente, ou mediante autorização ou concessão, pela União.  
Trata-se de serviços tipicamente municipais, daí porque a emenda não merecer acolhimento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00133 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo "F" do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios, o inciso XXI:  
"Compete à União:  
XXI - Organizar e manter a inspeção do  
trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
convenção internacional." 
Justificativa: 
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constituição, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional do 
Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na Indústria 
e comércio e a segunda a trabalho na agricultura.  
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo Médici, foi 
acusado, no foro internacional por não cumprir.  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade da União.  
Parecer:   
   Emenda aditiva para determinar que compete à União organizar e manter a inspeção do trabalho, 
segundo o disposto em lei ou convenção internacional.  
A justificação é convincente.  
Adota-se a emenda, no mérito, incluindo-se a inspeção do trabalho entre as matérias de competência 
legislativa da União, sem, entretanto, referência a convenção internacional, pois esta terá eficácia 
interna, necessariamente, uma vez que dela participe o Brasil.  
Pela aprovação, quanto ao mérito, na forma do Anteprojeto final do Relator. 
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   EMENDA:00134 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Anteprojeto da Organização do Estado.  
Capitulo a II  
Art. "F"  
Desse ao item IX deste artigo a seguinte redação:  
Item IX - Emitir moeda quando devidamente  
autorizada pelo Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Em outra parte, já figura a necessidade de o Diretor do Banco Central ser aprovado pelo Congresso 
Nacional e com maior razão, torna-se necessário que a emissão de moeda seja antecipadamente 
autorizada elo mesmo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Propõe alteração redacional ao item IX do art. F (art.7o. do texto numerado).  
A proposta inclui autorização do Congresso Nacional para a União exercer a competência de emitir 
moeda.  
O objetivo do autor só poderá ser atendido nos capítulos do Poder Legislativo e do Executivo, quando 
lá se especificarem as respectivas atribuições. Tanto um, quanto outro dos Poderes pertencem à 
União.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00137 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   II-A - Da União, do Distrito Federal e Territórios.  
Emenda Aditiva  
CAPÍTULO II  
Da competência exclusiva da União Federal.  
Art... compete à União:  
Organizar, através do Ministério da Segurança  
Pública, o Sistema Nacional de Segurança Interna,  
a Política Federal e o Sistema Nacional de Defesa  
Civil, com a finalidade de:  
1) Coordenar, sem ferir o princípio  
federativo, a atuação conjunta e uniforme das  
políticas estaduais e da política federal para  
prevenir e reprimir todas as modalidades  
delituosas, segundo dispuser a lei.  
2) Prevenir e reprimir o contrabando, o  
tráfico de entorpecentes e de drogas alucinógenas  
e outras formas de crime organizado.  
3) Coordenar, sem ferir o princípio  
federativo, a atuação conjunta e uniforme dos  
corpos de Bombeiros Estaduais, nos casos de  
catástrofes ou sinistros que exijam a ação de mais  
de uma unidade da federação. 
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Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda especifica atribuições da Polícia Federal, do Ministério da Segurança Pública e outros 
órgãos.  
A matéria é de organização administrativa do Poder Executivo. Não se trata, pois, da organização 
Constitucional do Estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00143 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Inclua-se no art. F, como inciso XVI, e suas  
alíneas a e b, e o inciso XVII, e suas alíneas a e  
b, renumerando-se os outros:  
"XVI - Compete à União estabelecer e executar  
plano de desenvolvimento social e econômico da  
região Centro-Oeste, no qual aplicará, anualmente,  
quantia não inferior a cinco por cento de suas  
rendas tributárias.  
a) As diretrizes e metas deste plano  
obedecerão ao princípio de descentralização,  
devendo ser estabelecidas em conjunto com os  
governos estaduais da região Centro-Oeste.  
b) As ações executivas no âmbito deste plano  
serão, preferencialmente, exercidas pelos Estados e  
Municípios da região Centro-Oeste, os quais  
destinarão no mínimo dez por cento de suas  
receitas tributárias na manutenção e  
desenvolvimento dessas ações executivas.  
XVII - Lei especial disporá, no prazo máximo  
de um ano, a contar da data da promulgação desta  
Constituição, sobre os incentivos fiscais e  
creditícios para o desenvolvimento social e  
econômico da região Centro-Oeste.  
a) Em nenhuma hipótese esses incentivos fiscais  
e creditícios poderão ser inferiores aos  
concedidos às demais regiões do País.  
b) Os incentivos fiscais e creditícios  
beneficiarão, preferencialmente, atividades agro-  
industriais e assentamentos fundiários da região." 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional baseia-se no princípio de que compete ao Estado agir 
no sentido de diminuir as desigualdades regionais, de natureza social e econômica, da Federal. 
Destaca-se, portanto, a necessidade da ação planejada do Estado na promoção do desenvolvimento 
socioeconômico da Região Centro-Oeste do País, cujos desníveis sociais e econômicos, 
comparativamente às demais regiões nacionais, são ainda mais acentuadas em virtude de suas 
peculiaridades ambientais e extensão territorial. 
Por outro lado, o pleno desenvolvimento do Centro contribuirá decisivamente para o maior 
crescimento da economia brasileira, em função de suas potencialidades e capacidade de resposta 
econômica, e para melhor equilíbrio social da Nação, extinguindo as tensões advindas de disputas 
fundiárias e da posse da terra. Contribui, também, na manutenção e consolidação de nossas 
fronteiras.  
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Explicitou-se a necessidade de previsão e vinculação de recursos para a promoção do 
desenvolvimento do Centro-Oeste, na convicção de que planos são inócuos sem o devido amparo de 
fundos financeiros. A consecução de objetivos, mesmo quando adotados a partir de princípios e 
diretrizes inquestionáveis, pressupõe necessariamente a existência de fluxos permanentes de 
recursos. Daí a vinculação percentual aos montantes a serem arrecadados pelo Governo. 
Adotou-se, também, a utilização de mecanismos de incentivos fiscais e creditícios, por já serem 
consagrados tradicionalmente na ação governamental de promoção do desenvolvimento.  
Parecer:   
   A emenda propõe a inclusão de dispositivos no campo da competência da União. Trata-se de 
critérios, diretrizes, princípios e normas sobre incentivos fiscais, voltados para o desenvolvimento da 
região Centro-Oeste.  
A maior parte dos dispositivos propostos não se enquadra como matéria Constitucional, embora o 
princípio básico do desenvolvimento nacional voltado para a eliminação das disparidades inter-
regionais já esteja atendido.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00144 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. F, como inciso XVIII,  
renumerando-se os outros:  
"XIII - Estabelecer e executar planos  
nacionais de bem-estar social, visando à  
assistência e proteção à infância, à adolescência,  
aos deficientes físicos, aos excepcionais e aos idosos." 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional baseia-se nos pressupostos fundamentais da ação do 
Estado no que diz respeito ao amparo e proteção de grupos populacionais especiais. Procurou-se 
traduzir tais obrigações, definindo o universo populacional a ser amparo e criar condições objetivas 
para a ação planejada do Estado.  
A própria composição etária da população brasileira fundamenta a assistência e proteção especiais 
ao menos que, aos milhões, encontra-se abandonado, em total carência nutricional e educacional, 
sem maiores oportunidades efetivas de socialização e acesso a condições mínimas de dignidade. Por 
sua vez, é significativa também a parcela populacional, na faixa de 14 a 19 anos, que não tem acesso 
à escola e ao trabalho remunerado. Os deficientes físicos e os excepcionais estão potencialmente 
desamparados pela legislação ordinária e pela ação assistencial do Estado, sem condição reais de 
maior integração no seio da sociedade e do exercício de atividades compatíveis. Por outro lado, os 
avanços do progresso econômico, aumentado a esperança de vida e período produtivo do indivíduo, 
gerou um grave problema de ajustamento do idoso, principalmente devido aos costumes e práticas 
discricionárias no mercado de trabalho, na sociedade brasileira, merecendo, portanto, a atenção 
especial do Estado na sua assistência e proteção.  
Parecer:   
   Propõe que à União incumba estabelecer e executar planos nacionais de bem estar social, de 
assistência e proteção à infância, à adolescência, aos deficientes físicos, aos excepcionais e aos 
idosos.  
A proposta é extremamente meritória, cabendo apenas destiná-la à competência comum, na forma do 
Anteprojeto final do Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00145 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Inclua-se no art. F, como inciso XI,  
renumerando-se os outros:  
"XI - Instituir impostos sobre a renda e  
proventos de qualquer natureza, salvo os  
rendimentos dos Membros das Forças Armadas e do  
Poder Judiciário." 
Justificativa: 
A questão do tratamento tributário dos rendimentos dos membros das Forças Armadas e do Poder 
Judiciário, apesar de polêmica precisa ser encarada.  
A importância das Forças Armadas e do Poder Judiciário para a manutenção de ordem democrática 
conferiu, em um passado recente, um tratamento diferenciado aos rendimentos dos seus membros 
que não pode ser retirado agora, sob pena de uma perda salarial estimada entre 35 e 50%, 
injustificável e impossível de ser absorvida em um período de inflação acelerada com o que vimos.  
Assim, considerando um imperativo de justiça a manutenção de um direito adquirido, subscrevemos 
esta proposição.  
Parecer:   
   Trata de matéria tributária, que refoge ao âmbito de competência da União.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00146 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do artigo "F" a seguinte redação:  
"Art. "F"....................................  
I - Manter relações com Estados estrangeiros;  
celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais que direta ou indiretamente  
obriguem o Brasil; participar de organizações  
internacionais." 
Justificativa: 
Doutrinariamente, há quem empregue como sinônimos os termos, tratados e convenções. Há, 
entretanto, outra corrente que os distingue, entendendo-os espécie do gênero amplo “atos 
internacionais”.  
Qualquer que seja a posição adotada, o dispositivo em foco precisa ter aclarada sua redação. Se nos 
colocamos no primeiro grupo, um dos termos é desnecessário, redundante, e se nos filiamos ao 
segundo, deixamos de fora os ajustes, os pactos, os acordos, os protocolos, os estatutos, os 
compromissos e toda uma gama imensa de espécie de atos internacionais. 
Constituinte anteriores já consagraram a expressão “tratados, convenções e atos internacionais”. A 
redução, fatalmente, levará a interpretação restritiva, de consequências imprevisíveis, sobretudo se 
se mantiver idêntica redação na Subcomissão do Poder Legislativo.  
A redação ampla, abrangente que propomos evita dúvidas. E, para haver uniformidade, estamos, 
também, propondo Emendas ao item I do artigo 5° do Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo (III-a), ao item XVI do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo (III-b) e a diversos 
artigos do Anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 
Internacionais.  
Parecer:   
   A emenda aperfeiçoa o Anteprojeto, pois atos internacionais constitui conceito ínsito nos de 
tratados e convenções e, ademais, todos os celebrados obrigam diretamente o Brasil.  
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Como o objetivo já está acolhido, não há porque aprová-la. 
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00148 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   "Art. F - Inciso VIII - exercer a  
classificação da programação das empresas de telecomunicações." 
Justificativa: 
A nova redação justifica-se pelo fato de propormos que a programação das empresas de 
telecomunicações seja objeto de classificação etária e que compete ao Estado informar o público 
sobre a natureza, o conteúdo e a propriedade da faixa etária dos espetáculos de diversões públicas, 
conforme proposta oriunda da subcomissão da educação, cultura e esportes.  
A referida informação e classificação será normatizada e efetivada por um conselho de ética, 
vinculado ao Ministério da Cultura.  
Parecer:   
   A emenda está acolhida na forma do Anteprojeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00154 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Modifica-se dispositivo, do anteprojeto do  
relator da Subcomissão da União, Distrito Federal  
e Territórios:  
"Compete a União organizar e manter a Polícia  
Federal com atuação exclusivamente, nos casos em  
que haja inequívoco interesse da União federal." 
Justificativa: 
Da mesma forma como a Constituição fixa os limites de intervenção das Forças Armadas nos 
acontecimentos verificados em território nacional, entendemos que o texto constitucional em 
elaboração deve definir, com precisão e clareza, os casos em que se possa dar a atuação da Polícia 
Federal. 
A verdade é que os tempos de arbítrio das últimas décadas deixaram sequelas que precisam ser 
extirpadas da vida nacional, entre as quais está, no nosso entender, o desvirtuamento das finalidades 
e da destinação ou a investigar crimes que, sem dúvida, são de competência das Polícias Civis, 
Estaduais ou Municipais. 
Enuncia bem o ditado popular que "o uso do cachimbo faz a boca torta", e assim a sociedade, sem 
sentir, acaba aceitando situações policialescas inadmissíveis quando se pretende viver em um 
Estado democrático de direito, em que não é proibido, é permitido. 
Entendemos, por isso, que, a não ser nos casos em que esteja presente, de forma inequívoca, o 
interesse da União Federal, não se justifica, em absoluto, a intervenção de policiais federais, que 
devem ter a sua imagem preservada e só sejam acionados para atuar em casos de relevante 
interesse nacional. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0154-8  
Pretende definir princípio de atuação da Polícia Federal, no campo das competências da União.  
Não se trata de princípio a ser estabelecido na Constituição, pois é, nitidamente, matéria de 
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legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00160 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   O inciso XII do artigo "F" passa a ter a seguinte redação:  
"Art. F. ....................................  
XII - estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, habitação, informática e  
gerenciamento costeiro;" 
Justificativa: 
Em 1984 a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM e a Secretaria Especial do 
Meio Ambiente – SEMA, cientes da necessidade de aperfeiçoamento das normas jurídicas estão 
vigentes e uma atuação mais efetiva do poder público na promoção do desenvolvimento disciplinado 
da costa brasileira, apresentaram projeto de lei dispondo sobre o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro. 
Demonstrava-se aí, que a modernização da economia brasileira se apoia, em grande parte, na 
ocupação da Zona Costeira, nela localizando grandes empreendimentos acoplados a complexos 
porto-ferrovia-rodovia em escala e ritmo acelerados. Esta ocupação fez prever um aumento 
exponencial das possibilidades de degradação ambiental e das transformações sociais que 
necessitam ser acompanhadas, monitoradas e fiscalizadas com suporte em instrumento jurídico 
flexível, que permita a administração da área segundo uma ótica global e integrada.  
Esclarecia-se, ademais, que o gerenciamento costeiro objetiva a utilização racional dos recursos da 
zona costeira, identificando as áreas a serem especialmente protegidas, levando em conta a 
necessidade de compatibilização das atividades desenvolvidas com a conservação dos seus recursos 
ambientais e do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e paisagístico, assim como com a 
qualidade de vida das populações litorâneas.  
O projeto de lei em questão, apesar da seriedade de suas justificativas e a imperiosa necessidade de 
suas determinações não chegou a ser apreciado pelo Congresso Nacional, exatamente pela ausência 
de norma constitucional determinante da elaboração nacional desse plano.  
É importante pois, hoje, que a nova constituições expressamente contemple e que a União elabore 
um plano nacional de gerenciamento costeiro visando orientar a utilização racional dos recursos da 
Zona Costeiras, de forma a garantir a qualidade de vida de sua população e a efetiva proteção aos 
ecossistemas nela existentes.  
Parecer:   
   Pretende incluir o gerenciamento costeiro no âmbito da competência da União.  
A argumentação é convincente.  
O parecer é pela aprovação. 
   
   EMENDA:00173 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. "F" do anteprojeto o  
seguinte item XIII, renumerando-se os  
subsequentes:  
"XIII - promover, para fins de reforma agrária:  
a) a desapropriação de áreas rurais com mais  
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de quinhentos hectares compreendidos em mais de  
dez quilômetros dos eixos das rodovias e ferrovias federais;  
b) as terras com mais de trinta hectares  
beneficiados ou recuperados por investimento  
exclusivo da União tem obras de irrigação e  
drenagem ou açudagem;  
c) a desapropriação a que se refere este item  
se fará mediante pagamento de justa indenização em  
títulos especiais da dívida pública, com cláusulas  
de atualização, negociáveis ou reajustáveis no  
prazo de vinte anos em parcelas anuais iguais e  
sucessivas, assegurada a sua aceitação a qualquer  
tempo como meio de pagamento de tributos federais." 
Justificativa: 
As desapropriações para fins de reforma agrária devem atingir os latifúndios nas margens das 
estradas para escoamento dos produtos agrícolas e assistência social e técnica mais adequada aos 
produtores.  
Em verdade, com acentua Osny Pereira, como essas terras “se encontram reservadas para 
loteamentos e uso recreativo dos setores abastados, os governos passam, então, à desapropriação 
de latifúndios baratos, de terras ruins e longínquas, sujeitas e endemias, onde o camponês não 
poderá vender o que produziu, dado o custo proibitivo do transporte, nem mesmo alimentar-se, pois 
atacado por febres e outros males endêmicos, torna-se inválido e isolado na floresta hostil. Recebe o 
lote e foge pouco depois”.  
Parecer:   
   Trata de matéria infraconstitucional e, mesmo que não o fora, seria da competência de outra 
Subcomissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00177 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Cap. II, art. F,  
inciso XIV, letra d:  
d) Compete à União estabelecer o Plano  
Nacional de Transportes bem como explorar  
diretamente, ou mediante autorização ou concessão,  
a navegação aquaviária, cabendo-lhe ainda legislar  
sobre o regime dos portos e da navegação aquaviária.  
Parágrafo único. Compete à União instituir  
impostos sobre a importação e exportação, bem como  
sobre transporte aquaviário." 
Justificativa 
Deve-se falar em Plano Nacional de Transporte e, não, de viação. É ponto para se harmonizar 
inclusive com a própria terminologia do Ministério adequado para gerir esse segmento. 
A navegação aquaviária abrange todo e qualquer tipo de navegação. A denominação atual 
(navegação de cabotagem) tem gerado alguma espécie de confusão. 
A União deve legislar apenas sobre o transporte aquaviário, devido às peculiaridades que cercam 
essa modalidade. A instituição de tributos em consequência, deve ser federal. Hoje os Estados 
membros podem cobrar o imposto sobre a propriedade de Veículo Automotor (I. P. V. A.). Deve-se 
evitar que passem também a instituir tributos sobre a navegação, ressalvando apenas, quando a esse 
item, os tributos de uma incidência meramente municipal. 
Parecer:   
   Propõe que à União cabe estabelecer o Plano Nacional de Transporte. Nisto, a proposta está 
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atendida no item XII, do art. F (art. 7o. do texto numerado), do Anteprojeto.  
Quanto à navegação aquaviária, a emenda procede e deve ser acolhida.  
Quanto ao imposto sobre o referido transporte, não é matéria desta Subcomissão.  
O parecer é pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00178 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao cap. II, art. F, inciso XIV, letra :  
F) A normatização do transporte marítimo  
internacional deve ser estabelecida a nível de lei  
federal, votada pelo Congresso Nacional e  
sancionada pelo Presidente da República, a fim de,  
preservando os interesses soberanos do País,  
contra qualquer tentativa escusa de desvirtuamento  
dessa política, garantir:  
a) Predominância dos armadores nacionais do  
Brasil e do país exportador ou importador, em  
partes iguais, observada a reciprocidade de tratamento;  
b) Apoiar, por meio de ações próprias, às  
empresas brasileiras de navegação atingidas por  
práticas discriminatórias." 
Justificativa: 
Esta proposta é uma decorrência natural da anterior. 
Fortalece ela a própria marinha mercante brasileira: armadores, construtores, marítimos e 
trabalhadores na orla marítima, evitando manobras antinacionais.  
Parecer:   
   A emenda não está formulada em qualquer padrão normativo, de sorte a poder ser acolhida.  
Pela prejudicialidade. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00019 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da  
União, Distrito Federal e Territórios.  
Dê-se a seguinte redação às alíneas a e b do  
Inciso XIV do Art. 7o:  
a) os serviços de telecomunicações  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza  
Suprima-se o Inciso XIV do Art. 8º 
Justificativa: 
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Trata-se de preservar, neste particular, o disposto na Constituição vigente, que vem de constituições 
anteriores. 
São dois setores – o de telecomunicações e o de energia – que estão estruturados e funcionando de 
modo eficiente a satisfatório no país. Os modelos administrativos e financeiros destes dois sistemas 
estão testados e provados, não se justificando sua modificação em busca de uma descentralização 
pura e simples.  
Ao contrário, é notória a dependência financeira dos estados e municípios em relação à União. Não 
se justifica por conseguinte que, no momento em que se busca reforçar as finanças destes níveis de 
governo também venha a lhes sobrecarregar com novos encargos que não lhes afetam a autonomia 
desejada e buscada. 
Restringir a ação da União nestes dois ramos de serviços infraestruturais e com grandes implicações 
tecnológicas e integração setorial pode, ao contrário do que se imagina, perturbar o processo de 
absorção de inovações tecnológicas e de implantação e ampliação de serviços, com prejuízos para a 
economia e o desenvolvimento nacional.  
É certo que há inovações a incorporar. Uma delas é a energia nuclear, já destacada na alínea e do 
mesmo inciso XIV, assim como o próprio aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida, 
a ser incluído em outros capítulos da nova Carta.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00035 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Artigo 7o do Anteprojeto  
da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios.  
1 - Suprima-se da alínea "d" do inciso XIV as  
expressões "ou Territórios".  
2 - Suprima-se as demais alíneas.  
3 - Suprima-se do inciso XVII as expressões "  
e Territórios.  
4 - Suprima-se da alínea "q" do inciso XXI a  
parte final seguinte: " e dos Territórios -  
organização administrativa dos Territórios". 
Justificativa: 
A mesma apesentada à emenda ao Artigo 1° do Anteprojeto.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   Art. 7o - INCISO VIII (II - A)  
Sugere a seguinte redação para o citado inciso VIII:  
- Exercer indicação esclarecedora aos  
espetáculos de diversões e classificação à  
programação das empresas de telecomunicações. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 49  

 

Justifica-se a redação sugerida considerando-se a proposta no sentido de que a programação das 
empresas de telecomunicações, seja objeto de classificação por faixa etária e horário e que, com 
relação aos espetáculos de diversões, seja o público informado e esclarecido quanto a natureza, 
conteúdo e faixa estaria.  
A supracitada proposta consta do anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, que 
dá essa competência a um Conselho de Ética, vinculado ao Ministério da Cultura e composto por 
representantes da sociedade civil organizada.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00062 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 7o., o item XXII, a saber:  
XXII - administrar os recursos minerais, a  
indústria de produção mineral e a distribuição, o  
comércio e o consumo de produtos minerais." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva tornarem expressos, como preceitos constitucionais, as atribuições da 
União no que diz respeito à regulamentação e fiscalização dos atos inerentes à atividade mineral. 
Representa, outrossim, o reconhecimento do domínio eminente da União sobre as jazidas minerais, 
ou seja, o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado exerce sobre as coisas 
inapropriáveis individualmente, mas de fruição geral da coletividade, conforme nos ensinam os 
mestres do Direito Administrativo. 
Assim procedendo estar-se-á, corretamente, incluindo as jazidas minerais como patrimônio geral da 
Nação, - e não como patrimônio particular da União -, resguardada, em sua totalidade, a soberania 
nacional sobre os recursos minerais do País.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00072 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Transforme-se a alínea "e" do inciso XIV do  
art. 7o. em um inciso autônomo, dando-se a este a  
seguinte redação:  
Inciso no. "Explorar direta e  
exclusivamente a produção, os serviços e as  
instalações de energia nuclear de qualquer natureza". 
Justificativa: 
A técnica da produção e utilização da energia nuclear, ainda nos dias de hoje e principalmente nos 
países subdesenvolvidos, não está totalmente dominada pelo homem, haja vista os recentes 
acidentes nucleares, que nos dão conhecimento a imprensa. Faz-se mister, assim, que a atividade 
nuclear esteja sob rigoroso controle do Estado.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, visto o tratamento dado à questão no substitutivo. 
   
   EMENDA:00083 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios  
Capítulo das Competências comuns  
Emenda Aditiva  
Art. A União, os Estados e Municípios  
criarão suas Comissões Conjuntas permanentes para  
estudo e aplicação dos recursos comuns destinados  
ao mesmo fim, como educação, saneamento,  
transporte, agricultura e outros. 
Justificativa: 
A União, os Estados e Municípios destinam verbas para educação, saúde, transporte, agricultura, 
etc., nos Estados e Municípios, sem consultas prévias entre si. Há, pois, superposições de esforços 
não conjugados não só na especificação orçamentária, como também na sua aplicação concreta, 
desperdiçando esforços e recursos. 
A criação de Comissões Conjuntas nos Estados e Municípios tem por objetivo racionalizar esses 
trabalhos e essas verbas.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00095 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E  
TERRITÓRIOS - ART. 7o. ITEM VII  
Ao anteprojeto seja incluído o seguinte discurso:  
Art. Compete à União Federal:  
- Organizar e manter a Polícia Federal com a  
finalidade de:  
I - Executar os Serviços de Polícia Marítima,  
Aérea e de Fronteiras;  
II - Executar medidas asseguratórias da  
incolumidade física do Presidente da República, de  
Diplomatas Estrangeiros em Território Nacional, e,  
quando necessário, dos demais representantes dos  
Poderes da República;  
III - Prevenir e reprimir:  
a) Crimes contra a Segurança Nacional e a  
Ordem Política e Social;  
b) Crimes contra a Organização do Trabalho ou  
decorrentes de greves;  
c) Crimes de tráfego de entorpecentes e das  
drogas afins;  
d) Crimes nas condições previstas no art. 5o.  
do Código Penal, quando ocorrer interesse da União;  
e) Crimes cometidos a bordo de navio ou  
aeronaves ressalvados os de competência militar;  
f) Crimes contra a vida, o Patrimônio e as  
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comunidades silvícolas;  
g) Crimes contra os abusos que ferem a moral  
e os bons costumes;  
h) Crimes contra servidores federais no  
exercício de suas funções;  
i) Infrações às normas de ingresso ou  
permanência de estrangeiros;  
j) Outras infrações penais em detrimento de  
bens, serviços e interesses da União, ou de suas  
entidades Autárquicas ou Empresas Públicas, assim  
como aqueles cuja prática tenha repercussão  
interestadual e exija repressão conforme dispuser em lei;  
IV - Coordenar, interligar e centralizar os  
Serviços de Identificação Criminal;  
V - Selecionar, formar, treinar, especializar  
e aperfeiçoar o seu Pessoal Civil, de todas as  
Categorias Funcionais, dadas as suas  
peculiaridades próprias, obedecendo a orientação  
técnica do Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil;  
VI - Prestar assistência técnica e científica  
de natureza Policial aos Estados, Distrito Federal  
e Território quando solicitado;  
VII - Proceder a investigação de qualquer  
natureza quando determinado pelo Ministro da Justiça;  
VIII - Integrar o Sistema Nacional de  
Informações e Planejamento. 
Justificativa: 
   A presente proposta visa melhorar e aperfeiçoar os trabalhos prestados pela Polícia Federal. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por ser matéria de lei ordinária ou, eventualmente, de decreto do Presidente 
da República. 
   
   EMENDA:00104 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 7o. do Anteprojeto da  
Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios o seguinte item XXII:  
Art. 7o. .............................. 
XXII - administrar os recursos naturais, a  
indústria de produção mineral e a distribuição, o  
comércio e o consumo de produtos minerais. 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva tornar expressas as atribuições da União no que diz respeito no que diz 
respeito à regulamentação e fiscalização dos atos inerentes à atividade mineral. 
Representa, outrossim, o reconhecimento do domínio eminente da União sobre as jazidas minerais, 
ou seja, o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado exerce sobre as coisas 
inapropriáveis individualmente, mas de fruição geral da coletividade, conforme nos ensinam os 
mestres do Direito Administrativo. 
Assim procedendo, estar-se-á, corretamente, incluindo as jazidas minerais como patrimônio geral da 
Nação – e não como soberania nacional sobre os recursos minerais do País.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:00113 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Proposta de emenda (aditivo-supressiva)  
- O item XIV e sua letra "a", tudo do artigo  
7o. do anteprojeto da Subcomissão II-a passa a ter  
a seguinte redação:  
XIV - prestar, diretamente ou mediante  
autorização, permissão ou concessão;  
a) os serviços de telecomunicações; 
Justificativa: 
Defendemos a aplicação, nas telecomunicações, das formas de delegação – autorização, permissão 
e concessão – porque bem próprias para o caso. Têm as telecomunicações, na forma de prestação 
de serviço, três dimensões: a dimensão privada, a que se aplica a autorização; a dimensão pública, 
que se delega por meio da concessão, e, em certos casos, pela autorização; a dimensão 
intermediária, é-lhe adequada à aplicação do instituto da permissão. 
Entendemos que “prestar” é mais adequado que “explorar”. 
Relativamente à supressão de “nacionais, interestaduais, e internacionais”, entendemos que: 

a) há uma confusão de conceitos. Os serviços interestaduais são nacionais também. A bem da 
clareza, não devem convier os dois conceitos “nacionais” e “interestaduais”. De qualquer 
forma, o “interestaduais” deve ser suprimido.  

b) Há um detalhamento desnecessário, impróprio, inadequado, impreciso, confuso e até 
supérfluo, em se tratando de um texto normativo Constitucional.  

Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00114 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Proposta de emenda (aditivo-supressiva)  
- O item XIII do artigo 7o. do anteprojeto da  
Subcomissão II-a terá a seguinte redação:  
XIII - manter, em regime de monopólio, nos  
termos da lei, o serviço postal. 
Justificativa: 
Advogamos o regime de monopólio para a prestação do serviço postal, tendo em vista que é mais 
uma necessidade social que uma atividade econômica. 
Propomos a supressão de “O Correio Aéreo Nacional’ visto que se trata de uma instituição dentro da 
Força Aérea Nacional” (Ministério da Aeronáutica), nada tendo a ver com o “Correio” onde o povo 
posta suas cartas, suas encomendas, vales postais, etc... 
Com a redação que propomos, não há lugar para apor-se oração “vedada permissão, autorização ou 
concessão”, porque incompatíveis com a nossa ideia.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, dado o tratamento da questão adotado no substitutivo. 
   
   EMENDA:00115 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão da  
União Federal, do Distrito federal e dos  
Territórios, no artigo que discriminar a  
competência da União, os itens seguintes:  
"Art.  
... definir a política nacional de  
desenvolvimento urbano e estabelecer os mecanismos  
visando à sua execução;  
... estabelecer normas e diretrizes gerais  
relativas ao desenvolvimento urbano, em especial sobre:  
a) transformação de área rural em urbana;  
b) uso, parcelamento, remembramento do solo urbano;  
c) patrimônio ambiental urbano;  
d) transportes e trânsito;  
e) saneamento;  
f) habitação;  
g) localização das atividades produtivas, em  
especial das indústrias." 
Justificativa: 
Não há como negar a necessidade de se atribuir à União a competência de orientar o 
desenvolvimento urbano no País, tendo em vista o objetivo básico de ordenar o próprio 
desenvolvimento socioeconômico. 
Assim, deve caber-lhe a definição da política nacional de desenvolvimento urbano, assim como a 
fixação das diretrizes gerais normativas que visem a discipliná-lo, com o que poderá inverter o 
processo de êxodo rural e minimizar a marginalização social.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios, como um dos itens relativos à  
competência da União, o seguinte:  
"XVIII - organizar e manter a Polícia  
Rodoviária Federal como Departamento de Polícia  
Federal Rodoviária, integrante do Ministério da Justiça". 
Justificativa: 
   Iniciou em 1935, nas rodovias do Estado do Rio de Janeiro, suas atividades, a Polícia Rodoviária 
Federal, sucedendo a antiga “Polícia de Estrada”, instituída por Washington Luiz, pelo Decreto 
número 18.323, de 24 de julho de 1928. 
   Sua importância e significação cresceu através dos anos com o desenvolvimento rodoviário 
brasileiro que conta, prementemente, com 124.167 quilômetros de estradas sob a fiscalização da 
Polícia Rodoviária, ainda hoje vinculada ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 
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   Tal subordinação é, contudo, inteiramente inadequada, eis que na sua face atual a Polícia 
Rodoviária Federal está a merecer nova estrutura administrativa como órgão que integra as 
atividades de segurança pública devendo, assim, ficar com o status de Departamento e fazer parte do 
Ministério da Justiça, ao lado da Polícia Federal propriamente dita. 
   É o que prescreve a presente emenda.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00143 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XIX do Art. 7o. do  
anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios. 
Justificativa: 
Apresentei destaque da votação deste inciso do Anteprojeto na Subcomissão, que acabou não sendo 
votado. Desta vez, apresento a emenda por entender que tal dispositivo fere os princípios da 
liberdade econômica tanto para produzir quanto para consumir, ou seja, mantido o dispositivo 
teríamos o Governo determinando o que seria produzido e o que seria consumido, logo estaríamos 
em um sistema econômico onde os meios de produção seriam socializados, o que não defendo.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00173 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta ao Anteprojeto da Subcomissão da  
União, Distrito Federal e Território o seguinte dispositivo:  
Art. Compete a União organizar e manter a  
Polícia Federal com atuação exclusivamente, nos  
casos em que haja inequívoco interesse da União Federal. 
Justificativa: 
   Da mesma forma como a Constituição fixa os limites de intervenção das Forças Armadas nos 
acontecimentos verificados em território nacional, entendemos que o texto constitucional em 
elaboração deve definir, com precisão e clareza, os casos em que se possa dar a atuação da Polícia 
Federal. 
A verdade é que os tempos de arbítrio das últimas décadas deixaram sequelas que precisam ser 
extirpadas da vida nacional, entre as quais está, no nosso entender, o desvirtuamento das finalidades 
e da destinação ou a investigar crimes que, sem dúvida, são de competência das Polícias Civis, 
Estaduais ou Municipais. 
Enuncia bem o ditado popular que "o uso do cachimbo faz a boca torta", e assim a sociedade, sem 
sentir, acaba aceitando situações policialescas inadmissíveis quando se pretendo viver em um 
Estado democrático de direito, em que não é proibido, é permitido. 
Entendemos, por isso, que, a não ser nos casos em que esteja presente, de forma inequívoca, o 
interesse da União Federal, não se justifica, em absoluto, a intervenção de policiais federais, que 
devem ter a sua imagem preservada e só sejam acionados para atuar em casos de relevante 
interesse nacional. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00223 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Territórios, adite-se ao inciso  
XII do Art. 7 a seguinte expressão "... de  
Ordenação do Território, Meio Ambiente e  
Desenvolvimento Urbano e Regional, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais,  
ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 7o. ....................................  
XII - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente,  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
maio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e as condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos materiais equipamentos produtivos do país. Impõe-se, também, que ao estabelecer estes 
planos a União considere os interesses estaduais, regionais e municipais, daí a inserção de 
recomendação expressa da audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.  
   
   EMENDA:00240 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV, do Art. 7o., do  
Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios a seguinte redação:  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam,  
temporariamente. 
Justificativa: 
As restrições impostas quanto ao comando das Forças e à concessão de bases, constando da 
Constituição Federal, apresentam inconvenientes para distintos aspectos do intercâmbio militar com 
outros países e, até mesmo, para possíveis alianças recomendas pela evolução da conjuntura 
internacional.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:00244 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 7o., do anteprojeto da  
Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios o seguinte inciso:  
- e, supletivamente, ao Estado-membro  
legislar sobre a organização, armamento, efetivos,  
instrução e justiça das Polícias Militares e  
Corpos de Bombeiros Militares. 
Justificativa: 
   A União, na primeira Constituição Republicana, somente dispunha de competência para legislar 
sobre a Polícia da Capital Federal. A experiência republicana da falta desse controle, por parte da 
união Federal, foi desastrosa. Estados-membros organizaram verdadeiros Exércitos Estaduais, 
contrariando o princípio federativo, já exposto anteriormente, sobre o papel das Forças Armadas e a 
supremacia da união, no campo interno. 
A organização, o armamento e a instrução das Forças Públicas eram, muitas vezes, semelhantes ao 
do Exército e não adequados ao papel que devem desempenhar modernamente, ligado a Segurança 
Interna, em tempo de paz, e à Defesa Territorial, em tempo de guerra. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00275 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios, o inciso XXII:  
"XXII - Organizar e manter a inspeção do  
trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
convenção internacional". 
Justificativa: 
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída. 
A atividade é regulada internacionalmente pela Convenção n° 81 da organização Internacional do 
Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na Indústria 
e comércio e a segunda a trabalho na agricultura.  
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo Médici, foi 
acusado, no foro internacional, por não a cumprir. 
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade da União.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00284 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII, do art. 7o, do  
anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios, a seguinte redação:  
"Esclarecer o público sobre a programação de  
espetáculos de diversões e classificar a  
programação das empresas de telecomunicações". 
Justificativa: 
Justifica-se a redação sugerida, considerando-se a proposta no sentido de que a programação das 
empresas de telecomunicações seja objeto de classificação por faixa etária e horário e que, com 
relação aos espetáculos de diversão, seja o público informado e esclarecimento quanto à natureza, 
conteúdo e faixa etária.  
A supracitada proposta consta do anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, que 
dá essa competência a um Conselho de Ética, vinculando ao Ministério da Cultura e composto por 
representantes da sociedade civil organizada.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00305 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
União, Distrito Federal e Territórios  
Emenda  
Dê-se ao item VIII do art. 7o. a seguinte redação:  
"VIII - exercer a classificação e censura de  
diversões públicas;" 
Justificativa: 
Achamos de todo conveniente a permanência do instituto da censura a fim de que se preserve os 
calores morais da sociedade.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento; mantém-se a redação oriunda da Subcomissão correspondente. 
   
   EMENDA:00372 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Territórios. (II-A):  
Dê-se ao inciso VI do artigo 7o. a seguinte redação:  
"VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, de armas, de  
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explosivos e de sustâncias tóxicas, na forma da  
lei complementar." 
Justificativa: 
A emenda objetiva incluir no texto constitucional em questão as substancias tóxicas.  
Quando à proibição da exportação de material bélico por empresas provadas, defere-se à lei 
complementar.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00373 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da União, do  
Distrito Federal e Territórios. (II-A):  
Acrescente-se ao artigo 7o. mais o seguinte inciso:  
"planejar e promover a defesa permanente  
contra as calamidades públicas, especialmente as  
secas e as inundações, com a participação dos  
Estados, Regiões e Municípios" 
Justificativa: 
A proposição tem por objetivo sanar omissão do anteprojeto. 
A norma consta das Constituições de 1946, 1967 e 1969. Acrescentou-se, na proposta, a participação 
dos Estados e Municípios. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:00374 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da União, do  
Distrito Federal e Territórios. (II-A):  
Dê-se ao inciso VII do artigo 7o. a seguinte redação:  
"VII - Organizar e manter a Polícia Federal,  
na forma de lei complementar que fixe suas  
atribuições e estabeleça critérios de cooperação  
com as políticas civil e militar dos Estados e as  
guardas municipais." 
Justificativa: 
   A emenda visa estabelecer pressupostos que assegurem a necessária harmonia e o entrosamento 
entre os diversos setores da atividade policial. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00375 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Territórios. (II-A):  
Dê-se à letra "b" do inciso XIV, do artigo  
7o. a seguinte redação:  
"b) os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza, exceto o  
aproveitamento de energia hidráulica de potência  
reduzida e, em qualquer caso, a captação de  
energia solar, eólica ou marítima;" 
Justificativa: 
A emenda visa contemplar, na hipótese da disposição em tela, a captação de energia eólica e 
marítima.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00392 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Com base no § 2o. do artigo 14 do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte propõe  
a inclusão, da seguinte norma constitucional, como  
inciso do artigo 7o. do anteprojeto da subcomissão  
da União, Distrito Federal e Territórios.  
Compete à União:  
- Estabelecer, ouvidos os Estados, os planos  
nacionais de ordenação do território, proteção ao  
meio ambiente, desenvolvimento regional e urbano. 
Justificativa: 
Em seu anteprojeto, a subcomissão, no artigo 7°, XI, limita-se a contemplar como competência da 
União a tarefa de planejar o desenvolvimento nacional, como vem sido praxe em outras Cartas 
Magnas. A realidade do País mostra, claramente, a necessidade de inclusão da ordenação dos 
territórios (pela ausência do qual o País vive hoje grave crise de ocupação espacial e do processo 
indiscriminado de migrações internas sem qualquer planejamento prévio); proteção ao meio 
ambiente, (qualquer Estado brasileiro, hoje, testemunha a necessidade da inclusão deste dispositivo); 
e, por último, o desenvolvimento regional e urbano com razões óbvias aso considerarmos a grave 
crise das cidades e as disparidades regionais crescentes.   
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00403 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XII do Art. 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o......................................  
XII - estabelecer os planos nacionais de  
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ordenação do território, meio ambiente,  
desenvolvimento regional e urbano, viação,  
transporte, informática e gerenciamento costeiro,  
ouvidos as autoridades estaduais, regionais e  
municipais. 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo explicitar a competência da União para o estabelecimento de planos 
nacionais de ordenação do território, desenvolvimento urbano, regional, meio ambiente. As 
Constituições Brasileiras, até hoje, padeceram de uma aguda carência de disposições relativas ao 
espaço territorial e às condições concretas de organização da vida nacional – a distribuição da 
população e suas atividades no território, a utilização dos recursos naturais e equipamentos 
produtivos do país. 
Impõe-se, também, que a União, ao estabelecer estes planos nacionais, considere os interesses 
estaduais, regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a estes 
entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00404 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto da  
Subcomissão II-A o inciso XXII e suprima-se a  
alínea "e" do inciso XIV.  
Art. 7o - Compete à União Federal;  
I............................................  
XIV - explorar diretamente ou mediante  
autorização ou concessão:  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) suprima-se  
f) renumere-se  
XXII - explorar diretamente os serviços e  
instalações de energia nuclear de qualquer  
natureza. 
Justificativa 
Visa a presente emenda vedar a exploração de energia nuclear por parte de particulares. 
Acreditamos que tal exploração deverá ser prerrogativa exclusiva da União, tendo em vista os riscos 
que dela decorrem. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00408 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Adite-se o inciso XII do Art. 7o. a seguinte  
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expressão: "...de ordenação do território, meio  
ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais"; ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 7o......................................  
XII - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00454 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifica o art. 7o. e 8o. do relatório da  
Comissão da União, Distrito Federal e Territórios,  
que passa a ter a seguinte redação.  
Art. 7o. - Compete a União:  
XIV - explorar, diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a - ..............................  
b - os serviços públicos de energia elétrica  
em todo território nacional. 
Justificativa 
No "caput" do item XIV, substituiu-se o vocábulo "autorização" por "permissão", que é o termo técnico 
correto. 
A alteração sugerida para a letra b, mantém com a União a competência sobre os serviços públicos 
de energia elétrica. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00455 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Na letra (e) do inciso XIV do artigo 7o.  
(sétimo) do anteprojeto da Subcomissão da União,  
do Distrito Federal e dos Territórios, suprima-se  
a expressão final"... de qualquer natureza." 
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Justificativa: 
Como está redigido, este artigo pode dar margem a interpretações que levem ao entendimento de 
que o nosso país utilizará a energia nuclear para fins não pacíficos. Somos terminantemente contra 
essa possibilidade. Nesse sentido propomos a supressão das expressões causadoras de dúvida.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por desnecessidade. 
   
   EMENDA:00470 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Acrescentar o seguinte item XXII (vinte e  
dois) ao artigo sétimo do anteprojeto da  
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios.  
Art. 7o. ........................  
XXII - instituir impostos sobre a propriedade  
territorial rural, cuja receita será assim  
distribuída:  
20% para a União  
30% para a Estados  
50% para os municípios. 
Justificativa: 
Todos sabemos da importância da questão agrária em nosso país, bem como, dos graves conflitos 
dela originados. Entendemos que devido à importância referida, os impostos sobre a propriedade 
territorial rural devem ser da competência exclusiva da União.  
Por outro lado, a divisão da receita auferida deve privilegiar os municípios e os Estados.  
Tem este sentido a emenda ora apresentada.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00486 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item XII ao artigo 7o., a seguinte redação:  
XII - Estabelecer em áreas diretamente  
ligadas ao desenvolvimento e segurança do País,  
planos nacionais ou regionais. 
Justificativa: 
A redação proposta é mais abrangente, e no caso, o aspecto restritivo da norma não é aconselhável.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   
   EMENDA:00490 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao inciso XII do art. 7o., do Cap. II  
"Da Competência privativa da União Federal"  
Art. 7o. - inciso XII - estabelecer os planos  
nacionais, de navegação aérea, aquaviária,  
aeroespacial e a utilização da infraestrutura  
portuária e aeroportuária. 
Justificativa: 
O texto do Anteprojeto omitiu-se quanto à navegação aquaviária e à infraestrutura portuária. São 
questões que, a exemplo das demais contempladas no item, devem pertencer à União, a legislação.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00502 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso XII do art. 7o. a seguinte expressão:  
"... de ordenação do território, meio  
ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais"; ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 7o. ....................................  
XII - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00526 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dar ao item VII ao art. 7o. a seguinte redação:  
"VII Organizar e manter a Polícia Federal  
com a finalidade de, entre outras que lhe forem  
cometidas por lei complementar, executar os  
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serviços de polícia marítima, aérea, de ferrovia e  
de minas". 
Justificativa: 
   Objetiva fixar, de maneira explicita, a autoridade titular do poder de polícia, portanto, a competente 
para assegurar o exercício regular do direito de explorar e de aproveitar industrialmente as jazidas e 
minas. 
Considerando serem os recursos minerais bens da Nação administrados pela União, dúvida não resta 
de que a autoridade competente, no caso, é a Polícia Federal. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00533 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   II - A - inclua-se, onde couber:  
É competência da União o registro, para fins  
de fabricação, comercialização e uso, de  
substâncias e produtos destinados ao controle e/ou  
combate de doenças, pragas, enfermidades, plantas  
invasoras e estimulantes de crescimento na  
produção vegetal e na produção animal.  
O registro fica condicionado a parecer por  
instituição pública nacional de pesquisa que  
comprove sua eficácia para o fim proposto e não  
cause efeitos perniciosos à saúde humana ou ao  
meio ambiente e que seus componentes possam ser  
desativados por meios eficazes e econômicos.  
Será proibida a propaganda destes produtos em  
qualquer meio ou veículo de comunicação de massas  
e tolerada somente a propaganda dirigida aos  
usuários dos produtos e que visem dar suporte à  
assistência técnica.  
Toda a venda de produtos químicos destinada  
ao uso agropecuário deverá ser feita sob  
orientação de profissional que possua habilitação  
legal para assumir responsabilidade de seu uso e  
efeitos colaterais à vida humana e à natureza.  
O Estado e Distrito Federal e os Territórios  
têm competência para legislar sobre o uso,  
comércio e armazenamento dos produtos e  
substâncias a que se refere o caput deste artigo. 
Justificativa: 
A agropecuária brasileira, calcada em um modelo agrícola dependente de tecnologia exógena, utiliza-
se em média de 105 milhões de quilos de produtos químicos apresentados aos agropecuaristas na 
forma de 4000 marcas comerciais diferentes.  
Para efeito de conhecimento da ação destes produtos na saúde humana e animal, no solo, nas 
plantas, nas águas doce e salgada é necessário que instituições científicas brasileiras aprofundem 
seus conhecimentos sobre cada um dos produtos aqui utilizados, em nossas próprias condições 
naturais.  
Até a presente data, as estruturas estatais encarregadas do registro para uso destes produtos 
limitam-se a aceitar dados toxicológicos e ambientais produzidos em condições de ambiente e vida 
absolutamente diferentes das nossas, impossibilitando assim o diagnóstico das ações destes 
produtos no homem e na natureza brasileira.  
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Por outro lado, a propaganda destes produtos em veículo de comunicação de massa acaba por 
atingir leigos que não estão ligados ao meio rural bem como o uso de tecnologias que devem ser 
utilizadas com assistência técnica dirigida a fim de evitar seus efeitos nocivos à saúde.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00535 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso XII do art. 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o. ....................................  
XII - estabelecer os planos nacionais de  
ordenação do território, meio ambiente,  
desenvolvimento regional e urbano, viação,  
transporte, informática e gerenciamento costeiro,  
ouvidos as autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo explicitar a competência da União para o estabelecimento de planos 
nacionais de ordenação do território, desenvolvimento urbano, regional, meio ambiente. As 
Constituições Brasileiras, até hoje, padeceram de uma aguda carência de disposições relativas ao 
espaço territorial e às condições concretas de organização da vida nacional – a distribuição da 
população e suas atividades no território, a utilização dos recursos naturais e equipamentos 
produtivos do país.  
Impõe-se, também que a União, ao estabelecer estes planos nacionais, considere os interesses 
estaduais, regionais e municipais, daí a inserção de recomendações expressa de audiência a estes 
entes.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00536 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Admite-se ao inciso XII do art. 7º a seguinte expressão:  
"... de ordenação do território, meio  
ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais"; ficando o início com a seguinte redação:  
Art. 7o. ....................................  
XII - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
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da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00554 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprima-se o item XIX do art. 7o. do  
anteprojeto da subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios. 
Justificativa: 
O item em causa generaliza a ideia de “reserva de mercado interno”, objetivo falso de vez que nossa 
preocupação deve ser, ao revés, o acesso ao mercado externo. A irracionalidade dessa posição 
isolacionista é óbvia à luz do fato de que o mercado interno brasileiro é apenas 1,1% do mercado 
mundial. De outro lado, o objetivo de alcançar “autonomia tecnológica” e “autonomia cultural” é 
pretensão ridícula. O que o Brasil deve fazer é apropriar-se, no grau máximo possível, da cultura e 
tecnologia, que constituem um bem comum da humanidade.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00557 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprimam-se do item XII do art. 7o. do  
anteprojeto da SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO  
FEDERAL E TERRITÓRIOS, as seguintes expressões:  
"... informática e gerenciamento costeiro". 
Justificativa: 
O planejamento de informática tem causado um enorme atraso tecnológico ao Brasil, dada a 
velocidade das transformações na informática mundial, que só podem ser captadas pela iniciativa 
privada, reagindo as preferências e exigências do usuário. A expressão “gerenciamento costeiro” é 
imprecisa, sendo também de notar que a excessiva regulamentação, assim como a “reserva de 
mercado” da cabotagem para armadores nacionais resultam em termos um transporte costeiro que se 
inclui entre os mais custosos e ineficientes do mundo.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por ser matéria de relevância para o País. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00042 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Relator da Comissão da  
Organização do Estado, dê-se ao inciso “d” do item  
XII do art. 8o. a seguinte redação:  
Art. 8o. - ..................................  
XII - ......................................  
d) o transporte aquaviário entre portos  
brasileiros e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites do Estado ou do Território; 
Justificativa 
A União, como pessoa do Direito Público que representa a Federação brasileira e que paira sobre os 
interesses localizados e setoriais, deve competir uma parcela maior de responsabilidade quanto às 
ações relativas ao uso do bem comum da sociedade brasileira. Dentro deste enfoque de bem comum 
da Nação é que a presente propositura classifica o transporte aquaviário, que inclui além das vias de 
navegação, os meios através dos quais se processa essa atividade. 
Atribuir-se competência à União para explorar, diretamente ou mediante concessão ou autorização o 
transporte aquaviário como um todo, justifica-se plenamente pelos grandes investimentos públicos 
que são necessários para que comércio marítimo se efetue; nas instalações portuárias, corredores de 
exportação, segurança da navegação, dentre outros. E, principalmente, pela participação quase 
exclusiva dessa modalidade de transporte no comércio exterior brasileiro. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00046 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso X do art. do art. 8o. a  
seguinte expressão: "...de ordenação do  
território, meio ambiente e desenvolvimento urbano  
e regional, ouvidas as autoridades estaduais,  
regionais e municipais" ficando o inciso com a  
seguinte redação:  
Art. 8o. ....................................  
X - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emeda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00060 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo da Comissão de  
Organização do Estado.  
Dê-se a seguinte redação do Item IX do art. 8o.:  
IX - Planejar e promover o desenvolvimento  
nacional, em articulação com os Estados e  
Municípios, visando a eliminação das disparidades  
econômicas e sociais entre as Regiões do País,  
respeitadas suas peculiaridades. 
Justificativa: 
A proposta apenas substitui a expressão “ouvidos os Estados e Órgãos Regionais interessados” por 
“em articulação com os Estados Municípios”, mantida toda a visão conceitual do dispositivo, que 
corresponde plenamente ao objetivo de valorizar as regiões no contexto da política nacional de 
desenvolvimento. 
É que na verdade os órgãos regionais integram a estrutura administrativa da União, devendo haver 
necessariamente a sua participação no processo de planejamento e promoção do desenvolvimento. 
Não é pois o caso de aguardar que se manifestem interessados, mas que sejam diretamente 
envolvidos.  
A articulação com os Estados e Municípios, por sua vez, assegura um processo democrático e 
participativo na elaboração do planejamento e coordenação do processo de desenvolvimento.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00067 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   
   Ao  
Parecer e Substitutivo da Comissão da  
Organização do Estado.  
O item XIII do art. 8o. passa a ter a  
seguinte redação:  
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
Territórios e o Ministério Público do Distrito  
Federal e Territórios. 
Justificativa: 
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal devem 
ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, Corpo de magistratura intermediária 
entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico tratamento, por quanto milita a seu 
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favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e tratamento dispensados ao Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00068 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso X do art. 8o. a seguinte  
expressão: "... de ordenação do território, meio  
ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais" ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 8o. ....................................  
X - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiros, ordenação do território, meio ambiente  
e desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e ás condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a redacional utilização 
dos recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes panos a União considere os interesses estaduais e 
municipais daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00074 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo da Comissão de Organização do Estado.  
Suprima-se o Item X do Art. 8o, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Foram eliminadas todas as demais referências a planos setoriais, tais como os de educação e saúde, 
e até mesmo aos regionais, de base territorial, a que faz referência a Carta vigente, remontando 
alguns deles à Carta de 46.  
Entendemos que o assunto deve ser objeto de outro Capitulo, o que diz respeito ao orçamento, 
incluindo o planejamento.  
Por isto, não vemos razão para manter-se o item X, que se refere a alguns setores e a competências 
exclusivas, quando pelo menos em relação a alguns deles haverá necessidades de planos estaduais 
complementares.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
     
   EMENDA:00100 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   CAPITULO III  
UNIÃO  
Art. 1o. - Suprima-se da alínea "d" do inciso  
XII do Art.8o. do substitutivo as expressões "ou Territórios".  
Art. 2o. - Suprima-se do inciso XIII do Art.  
8o. do substitutivo as expressões "e dos Territórios".  
Art. 3o. -Suprima-se da alínea "o" do inciso  
XIX do Art. 8o. do Substitutivo as expressões "e  
dos Territórios"; organização administrativa dos Territórios". 
Justificativa: 
Pretendemos a extinção da figura de Território Federal do contexto da Federação Brasileira, como 
única forma de obtermos um Federalismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades 
Federadas tenham direito iguais, principalmente no que tange aos fundamentos básicos da 
Democracia, que é o de eleger os seus Governantes e Representantes em todos os níveis. Aliás, 
essa parece ter sido a ideia do Relator ao prevê no § 3° apenas a possibilidade de formação de 
novos Estados, pela incorporação, subdivisão, desmembramento e anexação dos existentes. 
Considerando o interregno de tempo entre a criação e a instalação dos Estados de Roraima e Amapá 
resultantes da transformação dos Territórios de mesmo nomes, propomos disposições transitórias, no 
capitulo próprio, para resguardar a administração e a transição dos mesmos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00107 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se como inciso ao Artigo 8o. do  
parecer do relator:  
"Estabelecer e executar planos nacionais de  
bem-estar social, visando à assistência e proteção  
à infância, à adolescência, aos deficientes  
físicos, aos excepcionais e aos idosos." 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional baseia-se nos pressupostos fundamentais da ação do 
Estado no que diz respeito ao amparo e proteção de grupos populacionais especiais. Procurou-se 
traduzir tais obrigações, definindo o universo populacional a ser amparado e criar condições objetivas 
para a ação planejada do Estado.  
A própria composição etária da população brasileira fundamenta a assistência e proteção especiais 
ao menor que, aos milhões, encontra-se abandonado, em total carência nutricional e educacional, 
sem maiores oportunidades efetivas de socialização e acesso a condições mínimas de dignidade. Por 
sua vez, é significativa também a parcela populacional, na faixa de 14 a 19 anos, que não tem acesso 
à escola e ao trabalho remunerado. Os deficientes físicos e os excepcionais estão potencialmente 
desamparados pela legislação ordinária e pela ação assistencial do Estado, sem condições reais de 
maior integração no seio da sociedade e do exercício de atividades compatíveis. Por outro lado, os 
avanços do progresso econômico, aumentando a esperança de vida e período produtivo do indivíduo, 
gerou um grave problema de ajustamento do idoso, principalmente devido aos costumes e práticas 
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discricionárias no mercado de trabalho, na sociedade brasileiras, merecendo, portanto, a atenção 
especial do Estado na sua assistência e proteção.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao item "c" do inciso XII do art. 8o.  
do substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 8o. ......................  
XII ..............................  
c) a navegação aérea, aeroespacial, marítima  
e a infraestrutura aeroportuária e portuária. 
Justificativa: 
O texto em apreço esqueceu-se da navegação marítima e da utilização da infraestrutura portuária. 
Creio que são itens que devem merecer idêntico tratamento àquele que foi concedido à navegação 
aérea.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00114 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Substitua-se, no inciso X do Art. 8o, a  
palavra "federais" por "nacionais". 
Justificativa: 
Os planos referem-se ao desenvolvimento nacional, e não federal, ainda mais tendo-se em conta que 
as ações neles compreendidas reclamam a participação de Estados e Municípios em sua formulação 
e execução, mesmo que a competência seja exclusiva da União.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Fica acrescida da alínea "f" do inciso XII do  
artigo 8o. do Substitutivo, com a seguinte a redação:  
Art. 8o.  
a) .............................. 
b) .............................. 
c) .............................. 
d) .............................. 
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e) ............................... 
f) linhas comerciais de transportes aéreo,  
marítimo, fluvial e de transporte interestadual e  
internacional de passageiros em rodovias e  
ferrovias federais. 
Justificativa 
A complexidade que se observa nos sistemas de transporte coletivos nas cidades brasileiras requer o 
planejamento centralizado, bem assim o seu gerenciamento, funções que devem ser realizadas pelo 
Poder Público face as suas exigências. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00121 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão  
da Organização do Estado - II.  
Ao art., 8o, acrescente-se o seguinte item:  
- participar de organizações internacionais. 
Justificativa: 
O Anteprojeto Afonso Arinos, ao tratar do assunto, diz que compete à União Federal “manter relações 
com Estados estrangeiros e com eles celebrar tratados e convenções” (art. 72, item I), e “participar de 
organizações internacionais” (art. 72, item II). O Substitutivo, entretanto, no art. 8°, I, diz que compete 
à União “manter relações internacionais” sendo omisso quanto à participação de que trata a presente 
emenda.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00123 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do relator da Comissão  
da Organização do Estado-II  
Dê-se ao art. 8o, item X, a seguinte redação:  
X - estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, habitação, informática e  
gerenciamento costeiro. 
Justificativa: 
Entendemos que compete à União estabelecer também o plano nacional de habitação, além dos 
outros mencionados no substitutivo; como, aliás, consta do Anteprojeto Afonso Arinos. (Art. 72, XIII).  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00124 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão  
da Organização do Estado.  
Ao art. 8o, item I, onde se lê:  
"Manter relações internacionais".  
Leia-se:  
I - Manter relações com estados estrangeiros  
e com eles celebrar tratados e convenções. 
Justificativa: 
A relação ora proposta é mais abrangente e é a que consta do Anteprojeto Afonso Arinos, ao tratar da 
competência da União (art. 72, I).  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00125 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão da  
Organização do Estado  
Dê-se ao item XI, do art. 8o, a seguinte redação:  
XI - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. 
Justificativa: 
A emenda acrescenta: “e o Correio Aéreo Nacional”. A redação proposta é a constante da Carta ora 
vigente, (art. 8°, XII), da Carta de 1967, (art. 5°, XI) e da Constituição de 1946, (art. 5°, XI). É também 
a que se lê no art. 72, XIV do Anteprojeto Afonso Arinos. Deve continuar de modo expresso que 
compete à União “manter o serviço e o Correio Nacional”. O Correio Aéreo Nacional precisa 
permanecer e merece nossas homenagens.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00144 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA (Aditivo-supressiva)  
- A letra "a" do item XII, bem como o item  
XII, tudo do art. 8o. do Substitutivo da Comissão  
da Organização do Estado, passam ter a seguinte redação:  
XII - prestar, diretamente ou mediante  
autorização, permissão ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações; 
Justificativa: 
A forma indireta de prestação dos serviços de telecomunicações deve abranger toda a extensão 
conceitual desses serviços. Logo, os serviços privados devem ser delegados por meio do instituto da 
autorização; os serviços de natureza pública exigirão a forma contratual da concessão; e aqueles 
serviços intermediários que se revestem de características de ambos (privados e públicos), porém de 
alcance e extensão mais restritos, devem ser alegados por meio de permissão.  
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Refiro-me e defendo a aplicação dos três institutos do Direito Administrativo aos serviços de 
telecomunicações.  
Não percamos de vista, Senhores Constituintes, que a complexidade conceitual não deve ser 
prejudicada pela precisão sistemática que se pretende adotar. 
A divisão dos serviços de telecomunicações em nacionais, interestaduais e internacionais é, ao nosso 
ver, imprecisa, além de inadequada. Vejamos: 

a) Imprecisa – o conceito “interestadual” está contido no conceito nacional. Logo, o 
“interestadual” está sobrando, por ser supérfluo.  

b) Inadequada – a divisão em nada acrescenta, senão, um “detalhamento”. Entendemos que 
esse tipo de detalhamento é plenamente dispensado de uma NORMA CONSTITUCIONAL. 

Por fim, em sendo uma consideração puramente semântica, entendemos que o verbo “prestar” é 
mais adequado para os serviços de telecomunicações que o verbo “explorar”.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00145 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA (aditiva)  
- O item XI do art. 8o. do substitutivo da  
Comissão II passa ter a seguinte redação:  
XI - manter, em regime de monopólio, na forma  
da lei, o serviço postal. 
Justificativa: 
O serviço postal compreende várias atividades. Umas rentáveis, outras não. Em face da diversidade 
de regiões de nosso país, e, considerando a pluralidade de condições de vida nessas regiões, 
entendemos que a manutenção, pura e simples, do serviço postal, não é a afirmação global que 
queremos dar para proteger a prestação do serviço postal como um todo.  
As atividades, dentro do serviço postal, prestadas, em regime de monopólio, estão livres da cobiça 
empresarial. Outras atividades, no entanto, não compreendidas nesse monopólio, correm sérios 
riscos de virem ser prestadas em regime da livre iniciativa. Algumas dessas últimas atividades se 
constituem em atrativo empresarial pela rentabilidade que apresentam. 
Somos pelo monopólio, desta forma apresentado, com vista a evitar que a União tenha que manter as 
atividades postais não rentáveis, deixando escapar aquelas de rentabilidade garantida.  
Acrescente-se ainda, a uniformidade da tarifa e da qualidade da prestação do serviço em todo o país, 
como um convincente aumento a favor de nossa ideia.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00153 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Ao art. 8o., inciso X, do Substitutivo  
apresentado pelo ilustre Relator, seja dada a  
seguinte redação:  
Art. 8o. ....................................  
X - estabelecer e executar programas federais  
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de viação e transporte, de informática e de  
gerenciamento costeiro. 
Justificativa: 
A redação dada pelo ilustre Relator, nos termos do Substitutivo apresentado, diz ser da competência 
da União “estabelecer os planos federais de viação, transporte, informática e gerenciamento 
costeiro”.  
Penso que o inciso precisa ser mais determinante especialmente em razão da importância e do 
universo de coisas envolvidas, tais como viação, transporte, informática e gerenciamento costeiro.  
Estabelecer planos tem sido o frequente na administração federal, ocorrendo igual comportamento 
nos Estados e nos Municípios. A execução de programas, entretanto, tem sido falha, por certo em 
decorrência da inexistência de um dispositivo constitucional mais determinador.  
Fixados os programas, estes, necessariamente, precisam ser executados. Não os planos e sim os 
programas.  
Temos, atualmente, o chamado Plano Nacional de Viação que, consubstanciado por força de lei, não 
obriga, entretanto, a sua execução. O texto do PNV se subordina, em fase posterior, a programas e 
metas que o Governo estabelece ou não. São executados, entretanto, os programas de transporte, 
que quase sempre não se inserem no Plano Nacional de Viação, uma vez que programa se 
determina e se faz, plano aguarda possibilidade e oportunidade.  
O texto constitucional deve ser condizente com a realidade do País e, no Brasil, o que menos se faz é 
o que mais se coloca em planos.  
É a justificação.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00156 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item XII do art. 8o.:  
XII - Explorar, diretamente ou mediante  
autorização, permissão ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia elétrica  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) ..........................................  
f) transporte coletivo de alta capacidade. 
Justificativa: 
Em relação às alíneas "a” e “b" cogita-se de manter em vigência o modelo atual, que administrativa e 
financeiramente tem apresentado resultados positivos para o País. Não adianta pretender-se 
descentralizar serviços que envolvem elevados investimentos e rápidos avanços tecnológicos, a que 
a maioria absoluta dos estados-membros não poderão corresponder, mesmo com os novos recursos 
que a Constituinte venha a lhes destinar. Basta ver que apenas três estados São Paulo, Minas e 
Paraná, - no presente, executam obras de energia no país. Trata-se, por conseguinte, de uma 
descentralização que desobrigará a União, sem assegurar sua execução pelos estados. 
De outro lado a questão do transporte de massa, que já vem sendo executado pela União, através da 
Cia. Brasileira de Trens Urbanos, cuja omissão apenas manterá indefinida a situação em relação a 
metrópoles como Salvador, Fortaleza e Brasília que estão neste momento já carentes deste tipo de 
serviço, além de outras que se encontram em fase de grande expansão e crescimento urbano. Trata-
se de serviço que se faz necessário nas regiões metropolitanas e que apenas o estado de São Paulo 
logrou atender com êxito, graças à concentração de recursos que dispõe. 
A busca da descentralização, na qual estamos empenhados, não deve impedir que se defina, de 
forma clara e objetiva, o equacionamento de novas demandas populacionais, como é o caso do 
transporte de massa, que, embora sendo um serviço urbano, não corresponde à capacidade técnica 
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e financeira do Município nem do Estado, além da conveniência de uniformização da tecnologia 
adotada a nível nacional e da necessária administração de subsídios tarifários. 
Não definir a competência na Constituição significará deixar irresolvida uma questão que afeta cada 
vez mais a grande massa de trabalhadores que diariamente se desloca no trajeto casa-trabalho-casa, 
nas nossas metrópoles, com perda crescente de tempo que seria dedicado a outras atividades, 
particularmente de lazer e de convívio com a família. 
A Constituinte é a oportunidade para esta definição, que falta no País, e o fato de se aplicar nas 
metrópoles não deve levar a confundir o transporte de massa com os serviços de transportes 
coletivos urbanos, seja pelo alto volume de recursos envolvidos, seja pelo fato de que a metrópole é o 
local onde se realizam as funções públicas de modo geral, não havendo razões para que se omita a 
responsabilidade da União a este respeito. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda - Acrescente-se ao art. 8o.  
Redija-se assim:  
§ 1o. - A União, os Estados e os Municípios  
poderão celebrar convênios ou consórcios para  
execução de suas leis, serviços ou decisões, por  
intermédio de servidores federais, estaduais ou  
municipais, bem como de entidades particulares  
capacitadas para a realização da atividade que lhe  
for atribuída. 
Justificativa: 
O texto atual refere-se apenas a “funcionários”, quando o certo é referir-se a “servidores”. Além disso, 
omite o consórcio e as entidades particulares aptas a realizar a atividades que lhe for cometida.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00184 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda: Acrescente-se ao art. 8o.  
§ 2o. - Lei complementar federal estabelecerá  
os requisitos para criação e alteração territorial  
dos Municípios, bem como diretrizes para sua  
administração e desenvolvimento.  
§ 3o. - Lei complementar estadual disporá  
sobre a organização municipal, variável segundo as  
peculiaridades regionais e locais, bem como a  
divisão administrativa dos Municípios. 
Justificativa: 
A criação e alteração territorial dos Municípios deverá ser objeto de lei complementar federal, que já o 
é, mas espessa lei deverá também estabelecer diretrizes ou normas gerais para a administração e 
desenvolvimento das comunas, diversificando os requisitos de população e renda para a elevação de 
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Distrito e Município, na proporção da população e renda do Estado. O que não se justifica é a 
padronização desses requisitos para todos os Estados, pois não se há de exigir o mesmo mínimo de 
população, renda e outros elementos para todo o território nacional, sabidas as diferenças entre os 
Estados do Norte, Nordeste, Centro e Sul, tanto em população, quanto em renda.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
     
   EMENDA:00199 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XIV do art. 8o. do Substitutivo. 
Justificativa: 
   A supressão proposta justifica-se em face de algumas emendas que apresentamos. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00210 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   O Art. 8o., XII (caput) e letra c), passam a  
ter as seguintes redações;  
Art. 8o. ....................................  
XII - explorar, sob administração civil,  
diretamente ou mediante concessão ou permissão;  
c) a infraestrutura de navegação aérea,  
aeroespacial e aeroportuária; 
Justificativa: 
Busca a emenda tornar clara a definição civil das atividades contidas nas partes emendadas, para 
que não sejam interpretadas como atividades militares.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00226 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Capítulo III - Art. 8o. Itens IX e X  
Substituir por:  
IX - estabelecer políticas gerais e setoriais  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social." 
Justificativa: 
A Constituição Federal em vigor estabelece, em itens separados, que é da competência da União 
(art. 8°): 
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“XIV – estabelecer e executar planos nacionais de educação e saúde, bem como planos regionais de 
desenvolvimento; ” 
“XI – estabelecer o plano nacional de viação. ” 
A proposta da Comissão Afonso Arinos sugere que compete a União (art. 72): 
“estabelecer os planos nacionais de viação, transportes, habitação e informática; 
A nossa proposta é mais ampla. Compete à União: 
“estabelecer políticas gerais e setoriais bem como elaborar e executar planos nacionais e regionais 
de desenvolvimento econômico e social.” 
Na realidade essa proposta traduz toda responsabilidade que a União detém, e deve continuar a 
fazê-lo no sentido amplo do desenvolvimento econômico e social do País.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00233 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação a alínea "b" do  
inciso XII do art. 8o., do anteprojeto da Comissão  
de Organização do Estado:  
"b) os serviços e instalação de Energia  
Elétrica de qualquer ordem ou natureza em todo o  
território nacional". 
Justificativa: 
Os serviços de energia elétrica devem permanecer sob competência da União, desde o advento do 
código de águas em 1934, a União passou a ser detentora das concessões, em substituição aos 
municípios, e isto, por exigência da própria natureza: os rios e as bacias, na grande maioria, são 
interestaduais ou têm suas influências em mais de um Estado da República. 
A proposta agora apresentada deve ser acolhida, não só pelo relevante motivo de ordem natural 
acima, como também pelas seguintes razões: 

a) Trata-se de matéria jurídica objeto de legislação codificada (código de águas), que por isto 
deve obedecer a comando legislativo único.  

b) Não faz sentido os Estados legislarem sobre águas e serviços de energia elétrica, cuja 
padronização deve abranger todo o território brasileiro.  

c) O comando da política energética está a cargo da Eletrobrás, empresa estatal controlada pela 
União, que tem por objeto a realização de estudos, projetos, construção e operação de usinas 
produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica.  

d) O sistema tributário nacional no qual se insere o imposto único sobre energia elétrica 
contempla verbas específicas para a expansão e melhoramento desses serviços básicos. 

Por essas ponderáveis razões a União deverá continuar com a competência sobre a matéria de 
energia elétrica, agindo de forma uniforme sobre todo o território nacional. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00238 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso X do Art. 8o. a seguinte  
expressão: "... de ordenação do território, meio  
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ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais" ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 8o. ....................................  
X - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00240 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL/AL) 
Texto:   
   O item XIII do art. 8o. passa a ter a seguinte redação:  
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
Territórios e o Ministério Público do Distrito  
Federal e Territórios. 
Justificativa: 
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal devem 
ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, Corpo de magistratura intermediária 
entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico tratamento, por quanto milita a seu 
favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e tratamento dispensados ao Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00245 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao substitutivo do relator  
Dê-se ao inciso XIV, do art. 8o., a seguinte redação:  
"Art. 8o. ..................................  
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal. 
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Justificativa: 
A presente emenda objetiva assegurar a autonomia do Distrito Federal. Ora, que autonomia política e 
administrativa será aquela cujos limites esbarrem na incapacidade de organizar e manter os efetivos 
das suas polícias civil e militar além do corpo de bombeiros? 
A respeito da autonomia do Distrito Federal discorremos melhor na justificação da emenda 
apresentada ao art. 21 e parágrafos. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   
   EMENDA:00272 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 8o. o seguinte item XX:  
"Art. 8o. Compete à União:  
............................................  
XX - organizar e manter a Polícia Rodoviária  
Federal como Departamento de Polícia Federal  
Rodoviária, integrante do Ministério da Justiça." 
Justificativa: 
Iniciou em 1935, nas rodovias do Estado do Rio de Janeiro, suas atividades, a Polícia Rodoviária 
Federal, sucedendo a antiga “Polícia de Estrada”, instituída por Washington Luiz, pelo Decreto 
número 18.323, de 24 de julho de 1928. 
Sua importância e significação cresceu através dos anos com o desenvolvimento rodoviário brasileiro 
que conta, presentemente, com 124.167 quilômetros de estradas sob a fis... (incompleto) 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
     
   EMENDA:00274 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 8o., o seguinte item,  
renumerando-se os seguintes:  
Art. 8o. ....................................  
X - Promover, nas regiões semiáridas sujeitas  
a secas catastróficas, mediante planos de  
recuperação socioeconômica, o aproveitamento das  
águas públicas represadas ou represáveis, bem como  
o incentivo à formação e utilização de reservas  
hídricas nas propriedades privadas. 
Justificativa: 
Essa velha promessa, nunca cumprida da União, é o único caminho para mudar a sorte de milhões 
de sertanejos nas regiões semiáridas do Nordeste Brasileiro. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00298 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Inclua-se, no Art. 8o., o item XX, a saber:  
"XX - administrar os recursos minerais, a  
indústria de produção mineral e a distribuição, o  
comércio e o consumo de produtos minerais." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva tornarem expressos, como preceitos constitucionais, as atribuições da 
União no que diz respeito à regulamentação e fiscalização dos atos inerentes à atividade mineral. 
Representa, outrossim, o reconhecimento do domínio eminente da União sobre as jazidas minerais, 
ou seja, o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado exerce sobre as coisas 
inapropriáveis individualmente, mas de fruição geral da coletividade, conforme nos ensinam os 
mestres do Direito Administrativo. 
Assim procedendo estar-se-á, corretamente, incluindo as jazidas minerais como patrimônio geral da 
Nação, - e não como patrimônio particular da União -, resguardada, em sua totalidade, a soberania 
nacional sobre os recursos minerais do País.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00299 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Dar ao item XIV do Art. 8o. a seguinte redação:  
"XIV - Organizar e manter a Polícia Federal  
com a finalidade de, entre outras que lhe forem  
cometidas por lei complementar, executar os  
serviços de polícia marítima, aérea, de fronteira  
e de minas." 
Justificativa: 
   Objetiva fixar, de maneira explicita, a autoridade titular do poder de polícia, portanto, a competente 
para assegurar o exercício regular do direito de explorar e de aproveitar industrialmente as jazidas e 
minas. 
   Considerando serem os recursos minerais bens da Nação administrados pela União, dúvida não 
resta de que a autoridade competente, no caso, é a Polícia Federal. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00306 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se a redação do item IX do artigo 8o. a  
seguinte expressão, após "Nacional": "Regional". 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 82  

 

Dá mais abrangência a norma.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00318 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Na Comissão da Organização do Estado, em seu  
artigo 8o, inciso X, determina a competência da  
União sobre diversos assuntos.  
Proponho a inclusão de mais um inciso com a  
seguinte redação:  
- Instituir imposto sobre transporte de qualquer natureza. 
Justificativa: 
É muito importante haver homogeneidade no que tange a legislação dos transportes, setor de 
extrema preocupação nacional, frente a elevação dos custos dos insumos que compõe. Deve haver 
preocupação por parte dos Constituintes em almejar o oferecimento de situações viáveis ao 
desenvolvimento e atendimento da população em suas primeiras necessidades.  
A uniformização da legislação trará um equilíbrio e um barateamento das passagens de transporte 
urbano, em nível nacional.  
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento de questão adotado no substitutivo. 
   
   EMENDA:00322 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XIV do art. 8o e inciso "r" do inciso XIX. 
Justificativa: 
   A organização e a manutenção das Forças Policiais (Polícias Militares) são da competência dos 
Estados Federados conforme foi inserido no inciso IV do artigo 11, motivo pelo qual proponho a 
supressão do inciso XIV e letra "r" do inciso XIX do artigo 8º. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00324 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescenta a alínea "f" ao item XII do art. 8o:  
"f) os serviços de radiodifusão sonora ou de  
sons e imagem;"  
Dá nova redação á alínea "d" do item XIX do art. 8o:  
"d) águas, telecomunicações, radiodifusão  
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sonora ou de sons e imagens, informática, serviço  
postal e energia;" 
Justificativa: 
É da tradição do direito constitucional brasileiro atribuir à União competência não só para outorgar 
concessão ou permissão para a exploração dos serviços de telecomunicações, mas também para 
legislar sobre a matéria.  
O Substitutivo, todavia, limitou-se a reproduzir o texto da Constituição vigente ao tratar 
exclusivamente dos serviços de telecomunicações. Ainda que o termo “telecomunicações” venha 
recebendo interpretação elástica no sentido de nele compreender os serviços de radiodifusão – 
abrangentes do rádio e da televisão – é de boa técnica explicitar e distinguir os dois conceitos. Até 
porque verifica-se a tendência externada em outras Comissões de estabelecer o monopólio estatal no 
que concerne às telecomunicações propriamente ditas e de vedar a monopolização privada ou estatal 
dos meios de comunicação, inclusive dos serviços de radiodifusão de sons e imagens.  
Acresce que a reserva constitucional que atribui privativamente à União competência para legislar 
sobre radiodifusão é também um imperativo de ordem técnica, vez que as transmissões radio 
televisivas, por sua própria natureza física, ultrapassam fronteiras municipais, estaduais e até 
nacionais. 
Por essa razão, em nenhum país do mundo a legislação pertinente à matéria deixa de ser privativa do 
poder público nacional.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
     
   EMENDA:00335 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda à letra b do inciso XII art. 8o, do  
Substitutivo da Comissão da Organização do Estado,  
que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 8o. - compete a União:  
XII - explorar, diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a - ...............................  
b - os serviços públicos de energia elétrica  
em todo território nacional. 
Justificativa: 
A alteração sugerida para a letra b, mantém a tradição constitucional. Num País com sistemas 
regionais interligados, caminhando para, num horizonte de 5 anos, ter um único sistema, integrado, 
fracionar a competência legislativa e de outorgas de concessão (ou execução) é, simplesmente 
promover o caos, posto impossível gerenciar um SISTEMA com normas díspares. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00336 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   O item XIII do art. 8o. passa a ter a seguinte redação:  
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
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Território e o Ministério Público do Distrito  
Federal e Territórios. 
Justificativa: 
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal devem 
ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, Corpo de magistratura intermediária 
entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico tratamento, por quanto milita a seu 
favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e tratamento dispensados ao Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00340 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea "b", do  
item XII, do art. 8o, do Substitutivo da Comissão  
da organização do Estado:  
Art. 8o. ....................................  
a. ..........................................  
b. "os serviços e instalação de energia  
elétrica de qualquer origem e natureza." 
Justificativa: 
A restrição quanto ao poder da União, como concedente dos serviços de energia elétrica, 
preconizada no anteprojeto, representa um retrocesso que no passado significou prejuízos 
incalculáveis ao desenvolvimento do País. A integração dos serviços de energia elétrica sob o 
comando da União é indispensável à uniformidade, regularidade e segurança desse importante 
serviço de infraestrutura econômica.  
Somente a federalização dos serviços de energia elétrica, implantada pela Constituição de 1946, 
permitiu fosse uniformizada a frequência elétrica em todo o País, estabelecido o planejamento global 
do setor e a exploração racional dos recursos disponíveis. Permitiu a oferta de energia a custos 
econômicos em todas as áreas do território nacional, principalmente em estados das Regiões Norte e 
Nordeste, cujos custos de energia elétrica seriam insuportáveis, se os sistemas elétricos deixassem 
de ser um serviço público federal.   
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00344 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dá a seguinte redação ao item XV do art. 8o. substitutivo.  
XV - Organizar e manter os serviços oficiais  
de estatística, geografia, cartografia e geologia,  
de âmbito nacional. 
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Justificativa: 
Incluir a geologia no item XV do Art. 8° vem no sentido de garantir a efetivação de uma antiga 
reinvindicação do setor minero-geológico nacional, com a viabilização da criação do Serviço 
Geológico Nacional.  
Sem dúvida esta medida será um impulso de grande porte no conhecimento geológico do nosso 
território, contribuindo para a ampliação da soberania e independência nacional.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00353 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso X do Art. 8o. a seguinte  
expressão: "... de ordenação do território, meio  
ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais" ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 8o. ....................................  
X - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00359 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclui o inciso XIII no artigo 8o.:  
XIII - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) navegação aérea;  
b) as vias de transporte entre portos  
marítimos e fluviais e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites do Estado ou Território. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00360 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso XII do artigo 8o.:  
XII - explorar diretamente:  
a) os serviços nacionais, interestaduais e  
internacionais de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual e o  
aproveitamento energético dos cursos d'água  
pertencentes à União;  
c) a navegação aeroespacial e a  
infraestrutura aeroportuária;  
d) os serviços e instalações de energia  
nuclear de qualquer natureza. 
Justificativa: 
A União deve explorar diretamente alguns serviços públicos essenciais como telecomunicações e 
instalações de energia nuclear, não se justificando que esses serviços possam ser delegados a 
concessionários.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00361 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber no Art. 8o.  
É competência da União o registro, para fins  
de fabricação, comercialização e uso, de  
substâncias e produtos destinados ao controle e/ou  
combate de doenças, pragas, enfermidades, plantas  
invasoras e estimulantes de crescimento na  
produção vegetal e na produção animal.  
O registro fica condicionado a parecer por  
instituição pública nacional de pesquisa que  
comprove sua eficácia para o fim proposto e não  
cause efeitos perniciosos à saúde humana ou ao  
meio ambiente e que seus componentes possam ser  
desativados por meios eficazes e econômicos.  
Será proibida a propaganda destes produtos em  
qualquer meio ou veículo de comunicação de massas  
e tolerada somente a propaganda dirigida aos  
usuários dos produtos e que visem dar suporte à  
assistência técnica.  
Toda a venda de produtos químicos destinada  
ao uso agropecuário deverá ser feita sob  
orientação de profissional que possua habilitação  
legal para assumir responsabilidade de seu uso e  
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efeitos colaterais à vida humana e à natureza.  
O Estado e Distrito Federal e os Territórios  
têm competência para legislar sobre o uso,  
comércio e armazenamento dos produtos e  
substâncias a que se refere o caput deste artigo. 
Justificativa: 
A agropecuária brasileira, calcada em um modelo agrícola dependente de tecnologia exógena, utiliza-
se em média de 105 milhões de quilos de produtos químicos apresentados aos agropecuaristas na 
forma de 4000 marcas comerciais diferentes.  
Para efeito de conhecimento da ação destes produtos na saúde humana e animal, no solo, nas 
plantas, nas águas doce e salgada é necessário que instituições científicas brasileiras aprofundem 
seus conhecimentos sobre cada um dos produtos aqui utilizados, em nossas próprias condições 
naturais.  
Até a presente data, as estruturas estatais encarregadas do registro para uso destes produtos 
limitam-se a aceitar dados toxicológicos e ambientais produzidos em condições de ambiente e vida 
absolutamente diferentes das nossas, impossibilitando assim o diagnóstico das ações destes 
produtos no homem e na natureza brasileira.  
Por outro lado, a propaganda destes produtos em veículo de comunicação de massa acaba por 
atingir leigos que não estão ligados ao meio rural bem como o uso de tecnologias que devem ser 
utilizadas com assistência técnica dirigida a fim de evitar seus efeitos nocivos à saúde.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00366 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso X do Art. 8o. a seguinte  
expressão: "... de ordenação do território, meio  
ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais" ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 8o. - ..................................  
X - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00370 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 8o., inciso XIV, do  
Substitutivo do Relator da Comissão de Organização  
do Estado, nova redação, e suprime-se-lhe:  
- polícia civil, militar e Corpo de Bombeiros  
militar do Distrito Federal. 
Justificativa: 
   A Organização e manutenção das polícias civil, militar e Corpo de Bombeiros nos Estados e no 
Distrito Federal são de competência de seus respectivos governos, motivo pelo qual defendemos a 
manutenção desses poderes. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00384 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso X do Art. 8o. a seguinte  
expressão: "... de ordenação do território, meio  
ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais" ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 8o. - ..................................  
X - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   
   EMENDA:00387 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao item X do artigo 8o.  
Dê-se ao item X do artigo 8o. a seguinte redação:  
"X - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática e gerenciamento costeiro". 
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Justificativa: 
Objetiva-se substituir a palavra “federais” por “nacionais”, para dar ao dispositivo legal a abrangência 
que se pretende. 
Com efeito, ao falar em “federais”, a Lei pode ensejar interpretação no sentido de relativo à “União”, 
quando a ideia é abranger os transportes em todo o território nacional.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00388 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da  
Comissão da Organização do Estado.  
Acrescente-se ao artigo 8o. mais o seguinte item:  
"planejar e promover a defesa permanente  
contra as calamidades públicas, especialmente as  
secas e as inundações, com a participação dos  
Estados, Regiões e Municípios". 
Justificativa: 
A proposição tem por objeto sanar omissão do anteprojeto.  
A norma consta das Constituições de 1946, 1967 e 1969. Acrescentou-se, na proposta, a participação 
dos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00395 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao capítulo III, da união, do  
substitutivo do relator  
* - Incluir no art. 8o. mais um inciso que  
seria um novo XIX, renumerando o atual XIX para  
inciso XX, com a seguinte redação.  
Art. 8o. - Compete à União:  
XIX - normatizar, executar e controlar as  
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde;  
XX - legislar sobre:  
............................................  
Justificativa: 
Função eminentemente pública que União supletivamente os Estados e Municípios, devem exercer e 
se preciso delegar a entidades privadas sob contrato de direito público.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00407 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item XII do art. 8o a  
alínea "f", com a seguinte redação:  
"f") de preferência através da iniciativa  
privada, os serviços de transportes coletivos  
rodoviários interestaduais e internacionais de  
passageiros, e as vias férreas." 
Justificativa: 
A sugestão visa definir, em termos de norma constitucional, o que já vem sendo praticado no Brasil. 
Deixamos para os municípios a competência de emitir normas e, se assim entender, explorar os 
serviços de transporte coletivo de passageiros, pois que constitui matéria de seu peculiar interesse. 
Idêntica é a posição dos Estados no tocante a essa modalidade de transporte, quando intermunicipal 
ou estadual. 
Mas, os transportes interestaduais ou internacionais de passageiros, por sua importância para o País, 
a ponto de ser visto como fator de segurança nacional, devem ficar, necessariamente, na 
competência da União, que os pode explorar, de preferência através de iniciativa privada, por ser 
menos onerosa para os cofres públicos e ser mais eficientes, reservando-se-lhe a tarefa de fiscalizar, 
controlar e emitir normas disciplinadoras.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00409 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8o., XIII do anteprojeto a  
seguinte redação.  
"Organizar e manter o Poder Judiciário, o  
Ministério Público e a Defensoria Pública do  
Distrito Federal e dos Territórios". 
Justificativa: 
Foi omitida a Defensoria Pública, criada no art. 108 do anteprojeto da Comissão da Organização dos 
Poderes. A emenda é aditiva.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00411 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Efetuem-se as seguintes alterações no  
Substitutivo apresentado pelo Relator:  
I - Suprima-se a alínea "b" do inciso XII do art. 8o.  
II - Inclua-se, onde couber, no art. 8o., o  
seguinte inciso:  
"Controlar, fiscalizar e normalizar a  
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exploração pelos Estados, diretamente ou mediante  
permissão ou concessão, dos serviços de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza,  
respeitadas as concessões já deferidas a  
particulares, bem como a exploração pelos Estados  
nas regiões metropolitanas ou pelos Municípios,  
diretamente ou mediante permissão ou concessão,  
dos serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado, intervindo nos casos em que houver  
descumprimento das normas estabelecidas ou  
desrespeito aos planos nacionais ou regionais de  
desenvolvimento dessas atividades, traçadas pela União."  
III - Inclua-se onde couber, no art. 11, o  
seguinte inciso:  
"Explorar diretamente ou mediante concessão  
ou permissão, os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer natureza, exceto os  
privativos da União, respeitadas as concessões já  
deferidas a particulares, bem como a exploração  
nas regiões metropolitanas, dos serviços públicos  
de gás combustível canalizado."  
IV - Inclua-se onde couber, no art. 17 o  
seguinte inciso:  
"A exploração direta ou mediante concessão ou  
permissão dos serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado." 
Justificativa: 
A emenda importa em substancial modificação à sistemática vigente para a exploração dos serviços 
de energia elétrica (produção, transmissão e distribuição), atualmente centralizados na União, como 
poder concedente, além de separar a exploração dos serviços públicos locais de distribuição do gás 
combustível canalizado, a fim de atribui-los, respectivamente, aos Estados e aos Municípios, sem 
atingir ou atentar contra o monopólio da União, no tocante a pesquisa e lavra do petróleo e seus 
derivados e do gás natural. 
Assim, tendo em vista a realidade reinante no País no setor de energia elétrica, onde a maioria 
esmagadora das empresas concessionárias, sob o regime jurídico de sociedade por ações, está sob 
o controle acionário dos Governos estaduais, a solução preconizada consiste na atribuição da 
competência aos Estados para explorarem, diretamente ou por meio de permissão ou concessão, os 
serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, dentro de seus respectivos 
limites territoriais.  
As empresas privadas que atuam no setor, em razão do pequeno número, se preservam os direitos 
de continuarem a explorar as concessões já deferidas, cabendo aos Estados, de futuro, a renovação 
das mesmas, sem prejuízo de eventual encampação desses serviços, por meio das suas atuais 
concessionárias.  
Por outro lado, tendo presente que os Estados Federados, podem explorar diretamente esses 
serviços ou delegar a exploração para empresas regularmente constituídas para esse fim, não está 
afastada a hipótese de alguns Estados optarem pela privatização dessa atividade, vindo de acometê-
la, via concessão, à iniciativa privada que assumiria o controle das atuais concessionárias estatais, ou 
viria a estruturar-se para atender determinadas regiões/áreas do Estado, mediante a constituição de 
empresa com tal propósito.  
Em suma, à União não mais é atribuído o direito de explorar diretamente os serviços de energia 
elétrica, de qualquer origem ou natureza, excepcionando-se, apenas, a eventual produção, 
transmissão e distribuição da energia elétrica, obtida na fonte geradora submetida ao regime do 
monopólio, como é o caso da energia nuclear, em dispositivo constitucional expresso, encartado na 
Ordem Econômica, quando trata dos princípios gerais que moldam intervenção do Estado, o regime 
da propriedade do subsolo e a atividade econômica.  
Por outro lado, também não mais constitui direito da União, atuar como Poder Concedente, visto que 
essa competência é atribuída aos Estados (para exploração direta ou por meio de permissão ou 
concessão), resguardando-se para a União o controle, a fiscalização e efetiva execução dos planos 
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nacionais e regionais de desenvolvimento, inclusive com direito de intervir, em havendo 
descumprimento das normas estabelecidas ou o desrespeito aos mencionados planos por ela 
instituídos.  
Essa nova sistemática resulta no fortalecimento da federação na medida em que se reconhece maior 
autonomia para os Estados com a descentralização da competência para a execução dessas 
atividades, a nível federal, preservando aos mesmos o direito de organizarem, administrarem a 
executarem os serviços públicos de energia elétrica, dentro de suas respectivas lides territoriais.  
No tocante a exploração dos serviços locais de gás combustíveis canalizado, a situação reinante em 
alguns Estados, evidencia a existência de empresas municipais, já estruturadas para tal atendimento, 
fato esse que revela a tendência desses serviços virem a ser acometidos ou absorvidos pelos 
Municípios, como serviços públicos locais de distribuição, a todos os segmentos do seu mercado 
consumidor (industrial, comercial, residencial e a entidades públicas).  
Por isso se optou pela atribuição da competência para a exploração, aos Municípios, no que respeita 
a distribuição local do gás combustível canalizado, podendo procedê-la diretamente ou mediante 
permissão ou concessão, outorgada a empresas municipais ou privadas que venham a constituir-se 
dentro de seu território para o atendimento desses serviços. 
Ademais, naqueles Estados em que já existem Regiões Metropolitanas constituídas, a competência 
para a exploração, nas mesmas, é deferida ao governo estadual, ao qual se faculta explorar tais 
serviços de distribuição, diretamente ou por meio de concessão, outorgada a empresas estatais ou 
provadas, constituídas para tal fim. 
A forma de exploração dos serviços locais de gás combustível canalizado, ora preconiza, permite 
maior diversidade e agilidade dos meios e modos de efetivar-se tal exploração, entre o Estado, os 
Municípios e as empresas públicas (estaduais e/ou municipais) ou privadas, tendo presente a 
competência desses entes públicos para delegarem a exploração, segundo critérios de conveniência 
e oportunidade.  
Face a existência do monopólio da União, quanto a pesquisa e lavra de petróleo e seus derivados e 
do gás natural, o dispositivo ora proposto separa, apenas e tão somente, a distribuição local do gás 
combustível canalizado, para acometê-la aos Municípios ou aos Estados nas Regiões Metropolitanas, 
cabendo à União, com exclusividade, a produção e a distribuição a grosso, desse gás combustível, 
em favor desses entes públicos ou de suas empresas concessionarias (estaduais, municipais ou 
privadas) regularmente constituídas.  
Cumpre assinalar, ainda, o deliberado instituto de assegurar-se a autonomia municipal, com a 
descentralização, a nível federal, dos serviços de distribuição local do gás combustível canalizado, na 
medida em que esses serviços públicos dizem respeito a assunto de peculiar interesse dos 
Municípios, aos quais compete a organização, a administração e a execução, bem como o direito de 
delegação (via permissão ou concessão) às empresas públicas que já operam no setor, ou às 
privadas que queiram adentrar no mercado local de distribuição.   
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
 
 
   EMENDA:00414 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No anteprojeto de Organização do Estado, art.  
5o., acrescente-se o inciso IV e suprima-se o  
item e do inciso XII do art. 8o.  
Inciso IV - "O incentivo à pesquisa de fissão  
atômica com fins bélicos ou para energia nuclear,  
antes que fiquem esgotadas todas as alternativas  
energéticas existentes no país." 
Justificativa: 
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Com esta emenda procura-se impedir que o Brasil entre no campo nuclear com fins bélicos ou 
manipule esse tipo de energia que consiste um atentado à humanidade e ainda traz séria agressão 
ao meio-ambiente. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00427 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo oitavo do anteprojeto  
o seguinte inciso, dando-lhe a devida numeração:  
Art. 8o. .............................. 
inciso - Instituir imposto sobre a  
propriedade territorial, cuja receita será assim  
distribuída:  
20% para a União  
30% para os Estados  
50% para os Municípios 
Justificativa: 
Todos sabemos da importância da questão agrária em nosso país, bem como, dos graves conflitos 
dela originados.  
Entendemos que, devido à importância referida, os impostos sobre a propriedade territorial rural 
devem ser da competência exclusiva da União.  
Por outro lado, a divisão da receita auferida deve privilegiar os municípios e os Estados. 
Tem este sentido a emenda ora apresentada.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00429 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   - Incluir no artigo 8o. do anteprojeto do  
Relator da Comissão o seguinte dispositivo:  
Art. 8o. - Compete à União:  
............................................  
XX ... - Atuar sobre a atividade econômica  
para controlar e fiscalizar a ação dos agentes  
econômicos e fomentar o seu desenvolvimento,  
reprimindo todas as formas de abuso do poder  
econômico, à formação de monopólios, oligopólios  
ou cartéis privados, podendo nesta condição  
intervir na administração, gestão e propriedade  
das empresas e unidades econômica. 
Justificativa: 
Deve ser reconhecido explicitamente à União o poder de organizar, fiscalizar e controlar a atividade 
econômica, e mais, nesta condição, em defesa dos interesses da sociedade brasileira e do mercado 
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interno, lhe devem ser atribuídos poderes de intervenção efetiva para que essa fiscalização e controle 
se tornem efetivas e não só instrumento da retórica legal. 
A tendência do atual processo econômico é a de concentração, de capitais e consequentemente de 
empresas que passam a deter / monopólios ou oligopólios em amplos setores da economia, 
dominando os mercados e suprimindo a concorrência. O domínio da economia e da própria 
sociedade por umas poucas empresas constitui-se em ameaça permanente para a própria 
democracia, pois acabam por deter um poder muitas vezes superior ao do Estado. O insucesso do 
Plano Cruzado é a prova evidente da atuação desses grupos que, agindo sorrateiramente e sem 
mecanismos de controle, acabaram por impor-se sobre toda a nação.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00431 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Incluir no art. 8o. do anteprojeto do  
ilustre Relator da Comissão, o seguinte inciso:  
Art. 8o. - Compete à União:  
............................................  
XX... - Estabelecer plano nacional para  
agricultura a ser aprovado pelo Congresso  
Nacional, compreendendo:  
a) preços mínimos justos e garantia prévia de  
comercialização;  
b) Crédito rural, através de rede bancária  
oficial e de cooperativa para o custeio e  
investimento, devendo ser integral aos pequenos  
produtores;  
c) Seguro agrícola;  
d) assistência técnica e extensão rural;  
e) Armazenamento o para os produtos agropecuários. 
Justificativa: 
Deve ser incluída à nível constitucional a competência da União para o estabelecimento e execução 
de planos nacionais de agricultura, tendo em vista a inconsequente política no setor. Com a 
participação do Congresso na aprovação dos planos, a sociedade terá garantias de efetiva 
fiscalização do governo, e mais, os produtores rurais terão as garantias efetivas estabelecidas na lei 
que o aprovar, e mais, de uma vez por todas, poder-se-á tratar com seriedade a política agrícola.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00432 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Incluir no art. 8o. do anteprojeto do  
ilustre Relator da Comissão, o seguinte inciso:  
Art. 8o. - Compete à União:  
............................................  
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XX - Executar a reforma agrária, mediante  
plano nacional a ser aprovado pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A reforma agrária é necessária e inadiável não só para que se realize definitivamente a justa divisão 
das áreas rurais e que se possibilite que milhões de famílias hoje sem terra para plantar nela possam 
tirar o seu sustento e produzir alimentos para o País, como é de vital importância para a economia do 
país.  
Como a organização do plano e sua execução são de competência da União, é de todo conveniente 
que se estabeleça na Constituição esta atribuição.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00446 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 8o. - Inciso XVII  
Sugere-se a seguinte redação para o citado  
inciso XVII:  
"Exercer indicação esclarecedora quanto aos  
espetáculos de diversões e classificar por faixa  
etária e horário a programação nas empresas de  
telecomunicações." 
Justificativa: 
As questões culturais devem ser tratadas pelos seus órgãos específicos. O Ministério da Cultura que 
integra o Poder Executivo da União, deverá contar com um Conselho de Ética, integrado por 
representantes da sociedade civil organizada, encarregado de informar à população sobre o 
conteúdo, a natureza e a adequação da faixa etária sobre os espetáculos de diversões e de 
classificar por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Considerando que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha e que o cidadão deve ter o 
direito de livre acesso a toda e qualquer informação, cabe ao Conselho de Ética informar e esclarecer 
o público na sua relação com a obra artístico-cultural, garantindo assim a plena manifestação, bem 
como a liberdade de criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00461 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER E SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Exclua-se do item XII do art. 8º, a alínea "e". 
Justificativa: 
Em consonância com o preceituado na alínea “c” do item XII do art. 8°, compete à União explorar 
diretamente ou mediante concessão ou permissão os serviços e instalações de energia nuclear de 
qualquer natureza.  
Ora, a energia nuclear está ainda longe de ser dominada pelo homem, e tem causado muito mais 
problemas do que benefícios, pois, quando usada para fins bélicos, é arma diabólica e cruel e gera 
efeitos perniciosos para todo o planeta. Por outro lado, quando sua utilização é para fins pacíficos, os 
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riscos também são enormes, tal como ficou plenamente demonstrado com o acidente nuclear de 
Chernobyl.  
O melhor para a população brasileira, por conseguinte, é que não sejam utilizados serviços e 
instalações de energia nuclear de qualquer natureza – que que motivou esta emenda.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00480 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso x do Art. 8o. a seguinte  
expressão: "... de ordenação do território, meio  
ambiente e desenvolvimento urbano e regional,  
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e  
municipais" ficando o inciso com a seguinte redação:  
Art. 8o. ....................................  
X - Estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, informática, gerenciamento  
costeiro, ordenação do território, meio ambiente e  
desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as  
autoridades estaduais, regionais e municipais. 
Justificativa: 
A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em matéria de ordenação do território, 
meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, 
padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições concretas 
da vida nacional – a distribuição da população e suas atividades no território, a racional utilização dos 
recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais, 
regionais e municipais, daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00482 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Substitutivo da Comissão  
PROPOSTA: DAR À SEGUINTE REDAÇÃO AO INCISO VIII,  
art. 8o...................................  
VIII - fiscalizar as operações de crédito, de  
capitalização, de seguros e de previdência privada; 
Justificativa: 
A previdência privada é uma atividade específica, não confundível com as demais elencadas, tendo 
implicações com a economia popular, razão por que se faz necessária a fiscalização do Poder 
Público sobre suas atividades, não só para vigiar suas operações, mas também como medida de 
garantia ao seu correto desenvolvimento.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:00488 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 8o. do  
Substitutivo a seguinte redação:  
"IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, sob o comando de  
autoridades brasileiras, vedada a concessão do  
estabelecimento de bases militares ou de artefatos  
bélicos que coloquem em risco a PAZ Mundial". 
Justificativa: 
O dispositivo do Substitutivo consagra abertura não condizente com a Soberania e com a Defesa do 
próprio Estado brasileiro, comprometendo também nosso relacionamento internacional.  
O trânsito pelo território nacional ou a permanência, sempre temporária, dentro dos limites territoriais, 
devem ser apenas em circunstâncias especiais e sob condições estritamente controladas, jamais se 
admitindo que dentro de nossas fronteiras se assentem bases militares de outras Nações, utilizando-
nos como instrumento de seus intentos guerrilheirescos, contrariando, ainda, a índole eminentemente 
pacifista e não beligerante de nosso povo.  
Tal vedação deve alcançar, igualmente, os produtos resultantes de condenável tecnologia bélica, 
como os foguetes nucleares, que tendem a instrumentalizar as guerras de conquista, a exemplo do 
que lamentavelmente se tem visto em outros países.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00493 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XIV do artigo 8o. a  
expressão "bem como as polícias civil e militar e  
o corpo de bombeiros militar e o corpo de  
bombeiros militar do Distrito Federal". 
Justificativa: 
    Resumidamente, a pretensão arrima-se no conflito, na posição antagônica assumida pelo 
Substitutivo em relação à autonomia deferida ao Distrito Federal e na violação do tratamento 
isonômico que se deve dispensar aos entes que compõem a organização político administrativa da  
República. 
Para maior brevidade, reportamo-nos à justificação ofertada para o pedido de alteração do inciso XIII 
do artigo 8º. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00495 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso VI do artigo 8o. a  
expressão "..., armas, explosivos". 
Justificativa: 
“Armas” e “explosivos” são vocábulos cujo significado se contém na expressão “material bélico”.  
Como a lei não deve abrigar palavras desnecessárias, conclui-se pela procedência da Emenda. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00497 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XIII do artigo 8o. a  
expressão "do Distrito Federal e". 
Justificativa: 
O supracitado dispositivo pretende incluir na competência da União a obrigatoriedade de “organizar e 
manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios”. 
Observa-se, de início, o conflito da norma com o preceito insculpido no artigo 21, que atribui 
“autonomia” ao Distrito Federal, concedendo à sua população o direito de escolher o Governador 
Distrital, além de prever a criação de uma Câmara Legislativa, com todas as despesas consectárias 
de tais medidas (e como as há!...) 
É princípio de Direito que a todo direito corresponde uma obrigação. Se este é o real anseio do povo 
do Distrito Federal, ele que arque com os ônus da realização de seus sonhos. 
Não bastasse, não se concebe autonomia pela metade. Haverá, no Distrito Federal, a figura do 
Governador, uma plêiade de “Deputados Distritais”, uma bancada Federal, mas, estranhamente, as 
despesas com a manutenção do Poder Judiciário ficam à conta da União. Aliás, não somente ela 
onerará os cofres federais; o próprio Substitutivo contempla outros favores, como sejam a obrigação 
de a União manter as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros.  
Finalmente, atende-se que o preceito fere o princípio constitucional da isonomia. 
A manter a odiosa discriminação, é justo que idêntico tratamento seja dispensado a todos os Estados. 
Aliás, não se concebe que se oponha tantas restrições à criação do Estado de Tocantins, Triângulo, 
etc., e à transformação dos Territórios de Roraima e Amapá em Estados, quando a Assembleia 
Nacional Constituinte se mostra tão pródiga em relação ao Distrito Federal, que, segundo palavras de 
seu atual Governador, se acha à míngua de recursos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00499 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   a) - Acrescentar:  
i. A expressão: os Territórios Autônomos,  
depois do Distrito Federal, aos seguintes itens:  
Art. 3o., § 6o:  
Art. 5o. ....................... 
Art. 7o., § 2o.  
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b) Acrescentar ao final do art. 8o., inciso  
XIV ..." e Territórios". 
Justificativa: 
   Trata-se de alterações que objetiva a sistematização, do "Parecer" do Relator compatibilizando-o, 
com os entes federativos Territórios Autônomos e Territórios Federais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00504 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Art. 8o. - Inciso XVII  
Sugere-se a seguinte redação para o citado  
inciso XVII  
Exercer indicação esclarecedora quanto aos  
espetáculos de diversões e classificar por faixa  
etária e horário a programação nas empresas de  
telecomunicações. 
Justificativa: 
As questões culturais devem ser tratadas pelos seus órgãos específicos. O Ministério da Cultura que 
integra o poder executivo da União, deverá contar com um Conselho de Ética, integrado por 
representantes da sociedade civil organizada, encarregado de informar à população sobre o 
conteúdo, a natureza e a adequação da faixa etária sobre os espetáculos de diversões e de 
classificar por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Considerando que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha e que o cidadão deve ter o 
direito de livre acesso a toda e qualquer informação, cabe ao Conselho de Ética informar e esclarecer 
o público na sua relação com a obra artístico-cultural, garantindo assim a plena manifestação, bem 
como a liberdade de criação, produção, circulação e difusão dos bens culturais.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00507 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   O Artigo 8o. passa a ter as seguintes modificações:  
O item IX passa a ter as seguintes palavras  
após "promover" e antes de "desenvolvimento":  
"planejar e promover, em nível federal, o  
desenvolvimento nacional...  
O item XIX, na letra g, leia-se da seguinte forma  
"G) navegação lacustre e fluvial  
interestadual, marítima, aérea e aérea espacial,  
bem assim o regime dos Portos".  
No item XIX acrescentar a letra s, com a  
seguinte redação:  
"S) - normas gerais sobre a educação, cultura  
e desportos".  
Dar-se-á redação ao item X da seguinte forma:  
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"Estabelecer os planos federais de transportes,  
informática, e gerenciamento costeiro, ouvidos os  
Estados, os Territórios e o Distrito Federal,  
conforme o caso".  
No item XII, a, onde se lê "nacionais" leia-  
se "federais".  
No item XIV acrescente-se após a palavra  
Distrito Federal as palavras "e Territórios". 
Justificativa: 
   No item IX, que se pretende ao colocar as palavras "em nível federal” é resguardar as prerrogativas 
nos Estados Federais na feitura do planejamento federal, com os planos estaduais. 
   No item XX do mesmo artigo 8º ao acrescentar as palavras "ouvido os Estados, Territórios e Distrito 
Federal", conforme o caso, se pretende também dar ao Estado Federado e estas outras entidades a 
prerrogativa de participar da feitura dos respectivos planos e não ficar assim marginalizados. 
   No artigo 8º ainda se procura utilizar da palavra "federal" no lugar de "nacional" porque federal é 
mais de acordo com o princípio da Federação. A palavra "nacional" é um termo mais usado nos 
países unitários, que não são federativos. 
   Ainda no item XIV do artigo 8º acrescenta-se a palavra "territórios" porque há necessidade de 
polícias também nesta área do solo brasileiro. 
   No mesmo artigo 8º item XIX quando, na letra "G", inclui-se a palavra "interestadual" é porque a 
navegação lacustre fluvial diz respeito a lagoas e rios que nascem e terminam dentro do Estado. 
    Ainda no mesmo artigo 8º item XIX cuja enumeração de competências legislativas devemos 
aplaudir, todavia, há de se incluir, ali mais uma letra referente "as normas gerais sobre educação, 
cultura e desportos", visto que é uma matéria de grande interesse no País. Ficaria submetida a 
legislação em termos de normais gerais à União e a legislação suplementar dos Estados Federados. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00532 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
"suprima-se, no art. 8o., o texto do inciso XIV." 
Justificativa: 
   Sinceramente, não vejo como conciliar a autonomia do Distrito Federal, constante do art.21, com a 
competência da União de manter as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00533 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao inciso IV do art. 8o. a redação seguinte:  
"IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras, em missão  
de paz, transitem pelo território nacional." 
Justificativa: 
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O trânsito deve estar subordinado, também, ao fato de tratar-se de missão de paz. A permanência 
não se justifica, pois afeta a soberania e acaba conduzindo ao baseamento.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00001 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao anteprojeto do relator  
Acrescente-se, no item V do art. 49, as expressões  
"Estado de Defesa" 
O acréscimo proposto tem em vista  
compatibilizar o dispositivo com a preceituação do  
art. 241, que deixa ver caber à União a decretação  
dessa medida, através do Presidente da República.  
Brasília, em 28 de junho de 1987. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A emenda tem procedência, uma vez que o "estado de defesa" consta do art. 241 do Anteprojeto, 
advindo do art. 13 da Comissão 4.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00080 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 49 o seguinte inciso:  
"XIX - estabelecer princípios e diretrizes  
para o Sistema Nacional de Transportes Viação". 
Justificativa: 
É necessário compatibilizar o que dispõe o Art. 23, Inciso I, da Comissão VII (Ordem Econômica) que 
complementou os assuntos de competência da União. Ao elencar os assuntos da competência da 
União deveria o Ilustre Relator ter aproveitado os temas que não fossem conflitantes, com os já 
estabelecidos no Art. 49, e seus incisos. Omitir a competência da União de estabelecer princípios e 
diretrizes para o Sistema Nacional de Transportes e Viação representa grave omissão. 
Parecer:   
   De fato o anteprojeto omitiu o inciso I, do art. 23, aprovado pela Comissão da Ordem Econômica.  
Pela aprovação. 
   
   
   EMENDA:00142 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 49, do anteprojeto do  
relator, o seguinte inciso, preferencialmente após  
o Inciso VII.  
Art. 49 - Compete à União  
I ............................... 
II .............................. 
- administrar as reservas cambiais do País; 
Justificativa: 
A Comissão V – Do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, inclui na Seção III, que tratou da 
competência da União, no eu Art. 73, Inciso II, para administrar as reservas cambiais do País. Os 
incisos I e II do referido Artigo foram compatibilizados com os incisos VII e VIII, do Art. 49, do 
Anteprojeto do Relator. Inexplicavelmente, o Inciso II foi pura e simplesmente omitido. Daí a 
necessidade de inclusão no elenco de incisos que trata da competência da União.  
Parecer:   
   Pela importância da matéria, tal competência deve ser contemplada no art. 49 (item...).  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00187 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva - no Título IV - Capítulo  
II - art. 49, inciso XI, letra "b".  
Suprima-se da alínea "b", do inciso XI, do  
art. 49 a conjunção aditiva "e", e mais a  
expressão "no âmbito interestadual", inserindo  
vírgula após a palavra "serviços". 
Justificativa: 
Uma vez que aos Estados se defere competência para a prestação dos serviços públicos, 
diretamente ou mediante concessão ou permissão (art. 311) e, entre tais serviços, estão a exploração 
dos serviços e instalações de energia elétrica deferida aos Estados, dos rios internos aos seus 
territórios e dos rios interestaduais (em conjunto com os Estados por eles banhados), à União fica 
reservada a exploração, apenas, desses serviços e instalações que a ela já pertencem, separando-se 
aquilo que é dos Estados. 
   
   EMENDA:00327 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dar ao inciso XV do artigo 49 a seguinte redação:  
Art. 49. Compete à União:  
XV - disciplinar o acesso ao mercado interno. 
Justificativa: 
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A redação original do inciso XV do artigo 49 confere competência à União Federal para disciplinar o 
acesso ao mercado interno “de modo a viabilizar o desenvolvimento Socioeconômico, o bem-estar do 
povo e a realização da autonomia tecnológica cultural do País”.  
O artigo 400 dispõe que “o Estado promoverá o desenvolvimento científico, a autonomia e a 
capacitação tecnológica, para a garantia da Soberania da Nação e a melhoria das condições de vida 
e de trabalho da população e a preservação do meio ambiente”.  
Dessarte, a redação proposta compatibiliza mais adequadamente o texto constitucional, eliminando a 
superposição de artigos.  
   
   EMENDA:00331 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dar ao inciso VI do artigo 49 a seguinte redação:  
Art. 49. Compete à união:  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, armas, explosivos e  
substâncias que possam afetar a saúde ou o meio  
ambiente. 
Justificativa: 
A emenda sugerida tem por escopo dar consistência ao Inciso VI, do art. 49. A expressão 
“substâncias tóxicas” não tem a clareza objetivada em um texto constitucional, além de limitar a 
competência da União apenas quanto aos produtos tóxicos. Nesse sentido, cabe ressaltar que as 
substâncias consideradas não tóxicas, mas que possam colocar em risco a saúde e o meio ambiente, 
não poderiam ser objeto de fiscalização por parte da União.  
A redação proposta não modifica o conteúdo do inciso VI do artigo 49, antes, complementa-o, na 
medida em que amplia o seu alcance.  
   
   EMENDA:00350 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea do inciso XIX do art. 49  
Suprima-se a alínea do inciso XIX do art. 49  
do capítulo II do Título IV do anteprojeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta objetiva compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto do art. 34 do 
substitutivo aprovado pela Comissão 4.  
Parecer:   
   Não vemos incompatibilidade entre a alínea "r", do inciso XIX, art. 49 com o art. 34 do substitutivo 
aprovado pela Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, acatado no 
art. 259 do anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:00879 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 104  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XII DO ART. 49  
Art. 49 - ..................................  
XII - Organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria Pública dos Territórios. 
Justificativa: 
Na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrital Federal – Art. 65, não 
cabe à União dispor sobre a matéria contida no inciso, no que diz respeito ao Distrito Federal.  
   
   EMENDA:00880 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 49  
Art. 49 - ..................................  
XIII - Organizar e manter a Polícia Federal  
no Distrito Federal, Estados e Territórios, bem  
como a polícia militar e o corpo de bombeiros  
militar dos Territórios. 
Justificativa: 
    Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe organizar a Polícia Federal nos 
Estados. Ora, esta função compete à União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados 
se estaria cingindo a atuação da Polícia Federal ao Distrito Federal e aos Territórios. 
De outra parte, na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito 
Federal – Art. 65 – a este compete a organização e manutenção da Política e corpo de bombeiros 
militares.  
 
   EMENDA:01069 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: VII do Artigo 49.  
Inciso  
O VII do Artigo 49 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 49 ....................................  
I ..........................................  
II ..........................................  
III ........................................  
IV ..........................................  
V ..........................................  
VI ..........................................  
VII - Emitir moeda, ouvido o Congresso  
Nacional quando a inflação ascender aos 5% mensais. 
Justificativa: 
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É preciso frear a sanha avassaladora do Executivo na emissão de moeda, muitas vezes para o 
financiamento de projetos injustificáveis, faraônicos ou desnecessários. A medida visa ainda 
funcionar com uma “luz vermelha” par a detectar a inflação perigosa, obrigando o Governo a ser 
preocupar com a questão econômica de um ângulo mais responsável.  
   
   EMENDA:01072 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditivo-supressiva  
Dispositivo emendado: letra "a" do item XI do artigo 49.  
A letra "a" do item XI, bem como o item XI,  
tudo do artigo 49 do anteprojeto de Constituição  
passa ter a seguinte redação:  
XI - explorar, diretamente ou mediante  
autorização, permissão ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações; 
Justificativa: 
A forma indireta de prestação dos serviços de telecomunicações deve abranger toda a extensão 
conceitual desses serviços. Logo, os serviços privados devem ser delegados por meio do instituto da 
autorização; os serviços de natureza pública exigirão a forma contratual da concessão; e aqueles 
serviços intermediários que se revestem de características de ambos (privados e públicos), porém de 
alcance e extensão mais restritos, devem ser alegados por meio de permissão.  
Advogamos a aplicação dos três institutos do Direito Administrativo acima mencionados, quanto aos 
serviços de telecomunicações. Quanto aos demais, constantes das letras seguintes, não podemos 
afirmar se a eles são adequados tais institutos. Mister se faz, considerar, no entanto, que a 
complexidade conceitual não deve ser prejudicada pela decisão sistemática que se deseja imprimir.  
Por outro lado, a divisão dos serviços de telecomunicações em nacionais, interestaduais e 
internacionais é imprecisa e inadequada. Vejamos: 

a) Imprecisa – o conceito “interestadual” está contido no conceito “nacional”. Desta forma, o 
“interestadual” está a mais, está sobrando, logo é desnecessário. 

b) Inadequada – essa divisão com nada contribui. Acrescenta apenas um detalhamento que, a 
nosso ver, é plenamente dispensado por tratar-se de uma norma constitucional.  

   
   EMENDA:01099 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 49  
A alínea "b", do inciso XI do art. 49, do  
anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 49 - Compete à União  
XI - .......................................  
a - ........................................  
b - Os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza. 
Justificativa: 
O Anteprojeto estabelece, na alínea “d" inciso XIX, do referido artigo 49, que compete à União legislar 
sobre energia. No artigo 312 estabelece a propriedade da União sobre os potenciais de energia 
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hidráulica. O artigo 314 estabelece que o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica será 
feito no interesse nacional. 
Por sua vez o Parágrafo Único, do artigo 45, diz que constitui competência da União aquilo que 
representar interesse nacional. 
Tais disposições conflitam-se com o dispositivo que se pretende modificar que contém inadequada 
restrição à competência da União na matéria. 
A redação sugerida está consoante com o sistema adotado pelo Anteprojeto e restabelece a 
sistemática vigente que é da nossa tradição constitucional. Num país com sistemas regionais 
interligados, e que num horizonte de 5 anos, terá um único sistema, integrado, não é possível 
fracionar a competência legislativa e de outorga de concessão (ou execução), sob pena de 
estabelecer-se verdadeiro caos, representado pela multiplicidade de normas estaduais e federais 
incidindo sobre um sistema, cujo gerenciamento restará impraticável. 
Por outro lado, a restrição quanto ao poder da União, como concedente dos serviços de energia 
elétrica, preconizado no anteprojeto, representa um retrocesso, que no passado significou prejuízos 
incalculáveis ao desenvolvimento do País. A integração dos serviços de energia elétrica sob o 
comando da União é indispensável à uniformidade, regularidade e segurança desse importante 
serviço de infraestrutura econômica. 
Somente a federalização dos serviços de energia elétrica, implantada pela Constituição de 1946, com 
base no código de Águas de 1934, permitiu fosse uniformizada a frequência elétrica em todo o País, 
estabelecido o planejamento global do setor e a exploração racional dos recursos disponíveis. 
Permitiu a oferta de energia a custos econômicos em todas as áreas do território nacional 
principalmente em Estados das Regiões Norte e Nordeste, cujos custos de energia elétrica seriam 
insuportáveis, se os sistemas elétricos deixassem de ser um serviço público federal. 
É de se lembrar, a propósito, que a competência federal não significa qualquer restrição à 
participação dos Estados na exploração dos serviços de energia elétrica, através de sociedade de 
economia mista sob controle estadual, como ocorre atualmente. 
 
   
   EMENDA:01270 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Inciso IV, do art. 49  
Dê-se ao inciso IV do art. 49 do Anteprojeto a  
seguinte redação:  
"IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, sob o comando de  
autoridades brasileiras, vedada a concessão do  
estabelecimento de bases militares ou de artefatos  
bélicos que coloquem em risco a Paz mundial". 
Justificativa: 
O dispositivo do Anteprojeto consagra abertura não condizente com a Soberania e com a Defesa do 
próprio Estado brasileiro, comprometendo também nosso relacionamento internacional.  
O trânsito pelo território nacional ou a permanência, sempre temporária, dentro dos limites territoriais, 
devem ser apenas em circunstâncias especiais e sob condições estreitamente controladas, jamais se 
admitindo que dentro de nossas fronteiras se assentem bases militares de outras Nações, utilizando-
nos como instrumento de seus intentos guerrilheirescos, contrariando, ainda, a índole eminentemente 
pacifista e não beligerante de nosso povo.  
Tal vedação deve alcançar, igualmente, os produtos resultantes de condenável tecnologia bélica, 
como os foguetes nucleares, que tendem a instrumentalizar as guerras de conquista, a exemplo do 
que lamentavelmente se tem visto em outros países.  
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   EMENDA:01271 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 49, inciso XIII  
Dê-se, ao inciso XIII, do art. 49, do  
Anteprojeto, a seguinte redação:  
"XIII - organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como as polícias civil e militar e o corpo de  
bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios". 
Justificativa 
Inexplicavelmente foi omitida a referência à organização e manutenção da polícia civil, cuja 
competência inegavelmente incumbe à União. 
Parecer:   
   A proposta visa recuperar a redação original do item XIII do art. 8o. da Comissão II, incorporando-a 
no item XIII do art. 49.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:01293 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IV - Capítulo II  
Art. 49 - Inciso XVI  
Sugere-se a seguinte redação ao mencionado inciso XVI:  
XVI - Exercer a classificação por faixa  
etária e horário dos programas das empresas de  
telecomunicação e a indicação esclarecedora quanto  
aos espetáculos de diversões. 
Justificativa: 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático apenas informar e esclarecer ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação da 
faixa etária dos espetáculos de diversões, como também, no intuito de proteger o menor, classificar 
tão somente por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Como a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio são opcionais, a ação do Estado deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, 
garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão do pensamento, de 
criação, produção, circulação, difusão e de acesso aos bens culturais.  
   
   EMENDA:01302 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
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Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso VIII do artigo 49 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O setor de providências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
   
   EMENDA:01409 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do inciso XIII do art. 49  
Art. 49 - ..................................  
XIII - Organizar a manter a Polícia Federal  
no Distrito Federal, Estados e Territórios, bem  
como a polícia militar e corpo de bombeiros  
militar dos Territórios. 
Justificativa: 
Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe organizar a Polícia Federal nos 
Estados. Ora, esta função compete à União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados 
se estaria cingindo a atuação da Polícia Federal ao Distrito Federal e aos Territórios.    
De outra parte, na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito 
Federal - Art. 65 - a este compete a organização e manutenção da Polícia e corpo de bombeiros 
militares. 
 
   
   EMENDA:01421 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa do inciso XII do art. 49.  
Art. 49 - ..................................  
XII - Organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria dos Territórios. 
Justificativa: 
Na medida em que foi outorgada política e administrativa ao Distrito Federal – Art. 65, não cabe à 
União dispor sobre a matéria contida no inciso, no que diz respeito ao Distrito Federal.  
   
   
   EMENDA:01726 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Ao inciso XII, do art. 49, Capítulo II da  
União, do Anteprojeto de Constituição, dar-se-á, a  
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seguinte redação:  
Art. 49 -  ..................................  
XII - Organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria Pública da  
União, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
É necessário prever a competência da União para organizar e manter o seu Poder Judiciário e órgãos 
de estruturação da Justiça que lhe são afetos. 
A redação do Anteprojeto estabelece a competência da União para organizar os Órgãos acima 
mencionados, no Distrito Federal e Territórios, mas não fixa competência para organiza-los no âmbito 
Federal, isto é, junto à Justiça Federal. A presente emenda, portanto, objetiva sanar a omissão 
mencionada.  
   
   EMENDA:01736 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso VIII do artigo 49 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
Justificativa: 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
   
   EMENDA:01798 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso VIII do artigo 49 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
   
   EMENDA:02061 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 49, inciso VIII  
Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso VIII do art. 49 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
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Justificativa: 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
   
   EMENDA:02099 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. II, da União, art. 49,  
inciso XI, alínea "a" a seguinte emenda:  
Explorar diretamente os serviços nacionais,  
interestaduais e internacionais de telecomunicações. 
Justificativa 
Tal emenda visa coibir a exploração de serviços essenciais de telecomunicações por parte dos 
monopólios nacionais e internacionais, eliminando assim que a opinião pública seja informada 
mediante os interesses econômicos e políticos dos monopólios e oligopólios, como vem ocorrendo 
nos tempos atuais. 
   
   EMENDA:02105 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. II, da União, art. 49,  
inciso IX, alínea "e" a seguinte emenda:  
Não será permitido concessão ou permissão de  
serviços e instalações de energia nuclear de  
qualquer natureza. 
Justificativa: 
Esta emenda visa eliminar os abusos com os ocorridos nas Usinas Nucleares de Angra I e II bem 
como, colocar claramente o Brasil no bloco dos países neutros e sem interesse de se tornar potência 
imperialista ou a serviço de outros países imperialista.  
   
   EMENDA:02125 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. II, Da União, Art. 49,  
Inciso IV a seguinte emenda: Não será permitido  
que forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente. 
Justificativa: 
O Brasil é um país amante da paz e não pode a União permitir que forças estrangeiras transitem pelo 
nosso território ou nele permaneçam, mesmo que temporariamente, sob pena de retaliação por parte 
de outro país que se julgue prejudicado por tal decisão. Devemos defender a paz mundial e manter 
os princípios de neutralidade e defesa intransigente de autodeterminação dos povos e a luta contra o 
neocolonialismo imperialista.  
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   EMENDA:02146 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTIVO EMENDADO: ART. 49, INCISO XIII  
O inciso XIII do art. 49 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação.  
- Organizar e manter a Polícia Federal, bem  
como as Polícias Civil e Militar e o Corpo de  
Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Essa foi a redação originária da Comissão Temática, anteriormente discutida e votada. 
A retirada da manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios da competência da União é 
falir essas Entidades. 
Tradicionalmente, desde o antigo Distrito Federal, bem como nos Territórios, a Polícia Civil tem sido 
mantida pela União. 
Sendo unidades neutras da Federação com sérias restrições na sua capacidade de gerar recursos, 
impõe-se a permanência de sua manutenção pela União. 
Parecer:   
   A proposta visa recuperar a redação original do item XIII do art. 8o. da Comissão II, incorporando-a 
no item XIII do art. 49. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02159 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 49, Inciso XI,  
Alínea "b"  
Para melhor adequação ao texto do próprio  
Anteprojeto, dê-se a seguinte redação à alínea  
"b", do inciso XI, do artigo 49, do Anteprojeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização:  
"Art. 49 - Compete à União:  
...................  
XI - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão:  
...................  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água;" 
Justificativa 
A alteração desse dispositivo se justifica pela necessidade de compatibilização com o artigo 50, do 
Anteprojeto, segundo o qual: 
Art. 50 - Compete à União legislar sobre o uso dos recursos hídricos integrados ao seu patrimônio, 
definindo: 
I - um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a bacia 
hidrográfica e integrando sistemas específicos de cada Unidade da Federação;  
II - critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos. 
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Ora, os serviços e instalações de energia elétrica, e o aproveitamento energético dos cursos d'água, 
têm a ver com uma política ampla e um sistema integrado, que por sua complexidade e abrangência, 
deve permanecer como competência apenas da União, por extravasar, sempre, o interesse de uma 
única unidade da Federação. 
     
   EMENDA:02280 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao item XII do art. 49 a seguinte redação:  
XII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
Territórios, o Ministério Público e a Defensoria  
Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios devem ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, 
Corpo da magistratura intermediária entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico 
tratamento, por quanto milita a seu favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e 
tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública.  
   
   EMENDA:02316 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIII do art. 49 do  
anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 49. Compete à União:  
............................................  
XIII - organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como as polícias civil e militar e o corpo de  
bombeiros militar dos Territórios;  
Em consequência, acrescente-se o seguinte  
inciso XIV ao mesmo artigo, procedendo-se a  
renumeração dos seguintes:  
Art. 49. Compete à União:  
..................................................  
XIV - manter as polícias civil e militar e o  
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal; 
Justificativa: 
Trata-se de emenda essencialmente técnica, visando compatibilizar corretamente o que dispõem o 
inciso XIII do artigo 8º da Comissão de Organização do Estado com os artigos 259, caput e 260 caput 
do Anteprojeto em exame. 
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Uma vez que as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DISTRITO FEDERAL estão 
sob a autoridade do seu Governador, efetivamente constituiria uma ingerência indesejável a 
competência da União de organizar aqueles órgãos de estrutura administrativa do DF. 
O nobre Relator optou por suprimir do texto apenas a POLÍCIA CIVIL, compatibilizando o inciso XIII 
do art. 49 com o caput do artigo 260 do Anteprojeto. Mas não o fez em relação à POLÍCIA MILITAR E 
O CORPO DE BOMBEIROS (vide art. 259, caput). COMPATIBILIZOU PARCIALMENTE, pois. 
No mérito, é questão de sobrevivência das instituições em comento serem mantidas pela União, 
porque o Distrito Federal não dispõe de fontes de recursos bastantes para prover os gastos com o 
seu sistema de segurança pública, cuja eficiência máxima é exigida por sediar a Capital da República 
e todas as representações diplomáticas estrangeiras, que devem ser protegidas pelo Estado 
brasileiro. Por isso, SEMPRE FORAM, aqueles órgãos de segurança pública, MANTIDOS PELA 
UNIÃO, ônus desta por ser o Distrito Federal sua Capital. 
Por outro lado, os órgãos de segurança pública dos Territórios são organizados e mantidos pela 
União, porque não dispõem de autonomia administrativa e dependem totalmente de recursos 
federais.  
Vê-se, portanto, que a emenda nada acrescenta ao que foi aprovado pelas Comissões Temáticas, 
adequando os textos já existentes às demais disposições do Anteprojeto. 
Parecer:   
   Pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda número cs01271-2. 
   
   
   EMENDA:02358 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso VIII do artigo 49 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
   
   EMENDA:02438 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Alínea "e", inciso XI do art. 49.  
- Suprimir; e acrescentar inciso com a  
seguinte redação; renumerando-se os demais:  
XII - Explorar diretamente os serviços e  
instalações de energia nuclear de qualquer natureza. 
Justificativa 
Permitir a exploração da energia nuclear mediante regime de concessão ou permissão conflita com o 
art. 316, que reproduz o art. 14 da Comissão VI. 
 
   
   EMENDA:02504 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 49  
Art. 49 - ..................................  
XIII - Organizar e manter a Polícia Federal  
no Distrito Federal, Estados e Territórios, bem  
como a polícia militar e o corpo de bombeiros  
militar dos Territórios. 
Justificativa: 
Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe organizar a Polícia Federal nos 
Estados. Ora, esta função compete à União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados 
se estaria cingindo a atuação da Polícia Federal ao Distrito Federal e aos Territórios. 
De outra parte, na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito 
Federal - Art. 65- a este compete a organização e manutenção da Política e corpo de bombeiros 
militares. 
   
   EMENDA:02631 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 49:  
No. - Executar os serviços de polícia  
marítima, aérea, de fronteiras, através da Polícia  
Federal e por este mesmo órgão nas rodovias e  
ferrovias federais, na parte referente a crimes  
contra a vida e o patrimônio. 
Justificativa: 
O art. 49, XIII, deveria aproveitar os artigos 8°, XIII da II Comissão e o art. 23, II, da VI Comissão.  
Não foi o que aconteceu, já que o Substitutivo desprezou o art. 23, II, da VI Comissão. A emenda 
corrige a omissão.  
Parecer:   
   A polícia federal, nos termos do Anteprojeto, possui atribuições específicas que não se coadunam 
com a proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02795 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 49, inciso XII.  
Suprima-se do inciso XII do artigo 49 a  
seguinte expressão:  
"O Poder Judiciário". 
Justificativa: 
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Como Poder autônomo e independente, o Judiciário não deve ser organizado pela União, o que 
equivale dizer pelo Executivo. A supressão da expressão é necessária para garantir sua autonomia, 
conforme o Artigo 47. 
   
   EMENDA:02863 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao item XII do art. 49 a seguinte redação:  
XII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
Territórios, o Ministério Público e a Defensoria  
Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios devem ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, 
corpo da magistratura intermediária entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico 
tratamento, por quanto milita a seu favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e 
tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública.  
 
   
   EMENDA:02899 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item XI do art. 49, do anteprojeto  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 49 - Compete à União:  
............................................  
XI) explorar direta e exclusivamente: 
Justificativa 
O texto original, ainda que não encerre intenções subalternas oferece a perspectiva, sempre 
renovada, de que os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações, de 
energia elétrica e nuclear, bem como o transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, possam representar riscos à segurança e à soberania do País, desde que sob controle de 
empresas privadas, mediante concessões ou permissões. Assim, para evitar que isso ocorra, nada 
mais justo do que deferir à União a sua exploração em caráter direto e exclusivo. A alteração 
proposta, longe de ferir ou sequer arranhar o texto do relator, ajusta e adéqua o dispositivo 
constitucional ao interesse nacional, que deve sempre prevalecer. 
 
   
   EMENDA:02916 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item XII do art. 49 a seguinte redação:  
XII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
Territórios, o Ministério Público e a Defensoria  
Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios devem ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, 
corpo da magistratura intermediária entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico 
tratamento, por quanto milita a seu favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e 
tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública.  
 
   
   EMENDA:02929 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IV - Capítulo II  
Art. 49 - inciso XVI  
Sugere-se a seguinte redação ao mencionado  
inciso XVI:  
XVI - Exercer a classificação por faixa  
etária e horário dos programas das empresas de  
telecomunicações e a indicação esclarecedora  
quanto aos espetáculos de diversões. 
Justificativa: 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático apenas informar e esclarecer ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação da 
faixa etária dos espetáculos de diversões, como também, no intuito de proteger o menor, classificar 
tão somente por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Com a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio são opcionais, a ação do Estado deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, 
garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão do pensamento, de 
criação, produção, circulação, difusão e de acesso aos bens culturais.  
 
   
   EMENDA:02946 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso XIII do Artigo 49 do  
Capítulo II  
Altera o Inciso XIII do Artigo 49 do Capítulo  
II - Da União, que passará a ter a seguinte redação:  
XIII - organizar e manter a Polícia Federal  
bem como a Polícia Civil, Polícia Militar e o  
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e  
dos Territórios; 
Justificativa: 
   A inclusão da Polícia Civil se faz necessária não só para manter a isonomia nos setores de 
Segurança; importante para garantir um bom desempenho junto a Sociedade, como também para 
fortalecer a Polícia Civil nas mesmas condições da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 
Parecer:   
   A proposta visa recuperar a redação original do item XIII do art. 8o. da Comissão II, incorporando-a 
no item XIII do art. 49. Pela aprovação, em parte nos termos do parecer à emenda nº 2146-1. 
   
   EMENDA:03101 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivos emendados:  
I - Art. 49, inciso XIX (aditar); Art. 316,  
inciso IV (acolher e aditar; parcialmente); Art.  
416, alínea "b" (acolher parcialmente; Art. 417,  
"caput" (acolher e suprimir parcialmente); Art.  
417, § 1o. (acolher); Art. 417, § 2o. (acolher);  
Art. 417, § 3o. (acolher); Art. 49, inciso XI  
alínea "e" (acolher e adaptar); Art. 99, inciso  
XVI, alínea "a" (acolher).  
II - Suprimir: alínea "b", do inciso VIII, do  
Art. 18; inciso III, do Art. 46; Art. 415; Art.  
416 (parcialmente); Art. 417 e seus parágrafos; e  
Parágrafo único do Art. 418.  
Nos termos do Art. 19, do Regimento Interno  
da Comissão de Sistematização, combinado com o  
Art. 23, § 2o. do Regimento da Assembleia Nacional  
Constituinte, propomos:  
Emenda  
Substitua-se a alínea "e" do inciso XI, do  
Art. 49 (competência da União, pelo abaixo  
disposto, que passa a constituir novo inciso, do  
mesmo Artigo, com a numeração cabível:  
(Art. 49 - Compete à União)  
..................................................  
( ) - Legislar sobre as atividades  
nucleares, explorar seus serviços e instalações de  
qualquer natureza e exercer o monopólio estatal  
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes  
requisitos:  
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a) Toda atividade nuclear, em território  
nacional, somente será admitida para fins  
pacíficos, mediante consulta ao Congresso Nacional  
e sob a sua fiscalização;  
b) Sob regime de concessão ou permissão é  
autorizada a utilização de radioisótopos para a  
pesquisa e uso medicinais, agrícolas, industriais  
e atividades análogas.  
c) a responsabilidade por danos decorrentes  
da atividade nuclear independe da existência de  
culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos  
valores indenizatórios.  
Em consequência, suprimam-se:  
a) a alínea "b", do inciso VIII, do Art. 18;  
b) o inciso III, do Art. 46;  
c) a alínea "e", do inciso XI, do Art. 49;  
d) o Art. 415;  
e) as expressões "termonucleares" e "e de  
depósitos de objetos nucleares", da alínea "b", do Art. 416;  
f) o Art. 417 e seus parágrafos;  
g) o Parágrafo Único, do Art. 418; 
Justificativa: 
A produção, os usos e o estatuto constitucional da energia nuclear foram objeto de aproximadamente 
100 (cem) proposições e emendas, desde o trabalho inicial das Subcomissões até os Anteprojetos 
finais das Comissões Temáticas. 
Ainda agora, no Anteprojeto de Constituição do Relator Constituinte Bernardo Cabral, vários são os 
artigos que alcançam, direta ou indiretamente a matéria. 
Cuidou-se, nessas iniciativas, de dispor sobre diversos aspectos das atividades nucleares; desde o 
revigoramento do monopólio estatal sobre a pesquisa e a lavra de minérios que são essencialmente 
úteis, até a disciplina dos mecanismos decisórios relativos a seu aproveitamento terminal.  
A análise do que foi anteriormente acolhido ou aprovado demonstra a ênfase de conceder-se às 
atividades nucleares um tratamento especial: seja com a reiteração do domínio único do Estado, seja 
com o propósito de democratizar suas decisões específicas.  
Não obstante a louvabilidade dessa deferência, (por isso mesmo) ela resulta dispersa; e, portanto, 
muitas vezes confusa quando não, incoerente.  
Assim acontece,  

a) Quando se reitera o monopólio estatal da União sobre o ciclo econômico dos minérios 
nucleares, mas se submete a uma possível lei municipal mais severa (?) a própria operação 
desse monopólio; ou se subordina (indiretamente) à consulta plebiscitária a plenitude da 
competência federal; e 

b) Quando se compartilha o poder decisório do Executivo da União com o Congresso Nacional, 
mas se amesquinha o munis público deste último, diante do requisito da consulta popular às 
comunidades interessadas (?), deferindo ao micro universo intramunicipal o direito de decidir 
sobre questões de interesse da Nação inteira.  

Se é presumível que o legislador constituinte não tenha objetivado fazer e desfazer, nesta mesma 
Carta, o que convém à soberania e à autodeterminação nacionais (monopólio) e à democratização 
decisória (consulta ao Congresso), certo também é que, com a redação atual, na verdade faz-se e 
desfaz-se. 
Ou a importância estratégica e a complexidade científica e tecnológica das atividades exigem o 
controle monopolístico do Estado, através de decisões compartilhadas pelo Congresso Nacional – 
como se estatui no Anteprojeto – ou isto de pouco importa, na medida mesma em que sumariamente 
se tem o assim estabelecido por letra natimorta, ao condicionar-se a competência da União à vontade 
municipal, e a majestade do Congresso – representativo da Nação – ao voto plebiscitário da menor 
comunidade do País, em cujo território por ventura existia uma ocorrência de minério nuclear. A ser 
ou não explorada.... 
A esse propósito, não é ocioso acrescentar que, mesmo involuntariamente – como cremos - o 
democratismo embutido em certos preceitos desejados conduz à manipulação de Câmaras de 
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Vereadores ou de micro-eleitorados, no sentido de sobrepor sua eventual decisão, particularíssima, 
aos mais legítimos interesses nacionais, no seu todo.  
Se isso não pretenderam os legisladores, isso será certamente aproveitado por quem se interessar 
possa.  
Assim sendo, e consultando-se o desejo manifesto desta Assembleia Nacional Constituinte, ocorre-
nos dispor, como nesta Emenda se dispõe, consoante as seguintes preocupações: 

a) Consolidar, num só mandamento constitucional, todos os dispositivos relativos à mesma 
matéria; 

b) Emprestar maior cabimento, coerência e factibilidade ao preceito, submetendo ao Estado, 
neste à União e, nesta, ao compromisso dos Poderes da República, a capacidade decisória 
dobre a matéria. 

Tratando-se de assunto técnico extremamente complexo e considerando-se a vigência da 
democracia representativa, não há razão para descrer-se na competência, necessária e suficiente, do 
Congresso Nacional, para discernir sobre o interesse do povo brasileiro; seja no que disser respeito à 
conveniência do País, seja no que couber, em garantia dos direitos coletivos e individuais, de 
qualquer natureza.  

c) Resgatar a compatibilidade dos diferentes dispositivos constitucionais, entre si, e a 
necessária hierarquia entre a Constituição e a lei ordinária, nos diferentes níveis em que esta 
se produz: o Federal, o Estadual e o Municipal.  

Parecer: 
   A Emenda alinha sequência de alterações que, algumas integralmente, outras de maneira parcial, 
colaboram para dar maior organicidade ao texto.  
Ela é, assim, acolhida parcialmente, na forma seguinte:  
1) - supressão da expressão "de usinas nucleares" na alínea b, do inciso VIII do Art. 18.  
2) - inclusão da alínea ZZ, no Art. 49, XIX, como segue:  
"ZZ) atividades nucleares."  
3) - inclusão de inciso XX, no Art. 49, com a seguinte redação:  
Explorar os serviços e instalação nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a 
pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus 
derivados, atendidos os seguintes requisitos:  
a) Toda atividade nuclear, em território nacional, somente será admitida para fins pacíficos, mediante 
aprovação do  
Congresso Nacional.  
b) Sob regime de concessão ou permissão é autorizada a utilização de radioisótopos para a pesquisa 
e uso medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas.  
c) A responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear independe da existência de culpa, 
vedando-se qualquer limitação relativa aos valores indenizatórios.  
d) A instalação ou ampliação de centrais termonucleares e de depósitos dejetos nucleares dependem 
de prévia autorização do Congresso Nacional.  
4) - Inclusão, no final do Art. 415, da expressão: "ressalvado o disposto no Art. 49, inciso XIX, ZZ.  
5) - A alínea b do Art. 416 passa a ter a seguinte redação:  
"b - A instalação ou ampliação de centrais hidroelétricas, termoelétricas e de indústrias de alto 
potencial poluidor.  
6) Em consequência suprimam-se o inciso III do Art. 46; a alínea e do inciso XI do Art. 49; o Art. 417 e 
seus parágrafos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03159 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 49 - ..................................  
XII - Organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria Pública dos Territórios. 
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Justificativa: 
Na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito Federal – Art. 65, não 
cabe à União dispor sobre a matéria contida no inciso, no que diz respeito ao Distrito Federal.  
   
   EMENDA:03160 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 49 - ..................................  
XIII - Organizar e manter a Polícia Federal  
no Distrito Federal, Estados e Territórios, bem  
como a polícia militar e o corpo de bombeiros  
militar dos Territórios. 
Justificativa: 
Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe organizar a Polícia Federal nos 
Estados. Ora, esta função compete à União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados 
se estaria cingindo a atuação da Polícia Federal ao Distrito Federal e aos Territórios. 
De outra parte, na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito 
Federal - Art. 65- a este compete a organização e manutenção da Política e corpo de bombeiros 
militares.    
 
   
   EMENDA:03314 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 49, inciso IX  
Dê-se ao inciso IX do art. 49 a seguinte redação:  
"IX - estabelecer políticas gerais e  
setoriais bem como elaborar e executar planos  
nacionais e regionais de ordenação do território e  
de desenvolvimento econômico e social." 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo introduzir, entre as competências da União, a de elaborar e executar 
planos nacionais de ordenação do território. As Constituições brasileiras, até hoje, padeceram de uma 
aguda carência de disposições relativas ao espaço territorial e às condições concretas de 
organização da vida nacional: a distribuição da população e suas atividades no território, a utilização 
de recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
O atual Anteprojeto de Constituição, no título relativo à Organização do Estado, avançou ao incluir 
entre a competência dos Estados a de “estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, 
objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar racionalmente os recursos 
naturais e preservar o ambiente” (inciso III do Art. 52), o mesmo fazendo em relação aos Municípios: 
“promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação 
do solo urbano e rural”.  
Para complementar essas disposições, relativas aos Estados e Municípios e torná-las harmônicas em 
plano nacional, é que se propõe a presente emenda explicitando a competência da União para dispor 
sobre a ordenação do território.  
Em abono à emenda, deve-se citar que, em 1983, os ministros responsáveis pela ordenação do 
território dos países europeus, em reunião realizada em Torremolinos, na Espanha, aprovaram a 
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Carta Europeia de Ordenação do Território. Nos considerados desta Carta eles reconhecem que “a 
ordenação do território constitui instrumento importante na evolução da sociedade na Europa [...] e 
que a cooperação neste campo necessita de uma análise das concepções nacionais, regionais e 
locais em matéria de ordenação do território, para chegar à adoção de princípios comuns que tenham 
por objetivo reduzir as diferentes regionais para assim, obter uma melhor ideia geral da utilização e 
da organização do espaço da distribuição das atividades, da proteção do meio ambiente e da 
melhoria da qualidade de vida.” 
   
   EMENDA:03356 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 49  
Suprima-se os itens XII e XIII do art. 49 do  
Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
   A inclusão desses itens na constituição consistirá em incoerência grave no texto, haja vista que foi 
conferida autonomia plena ao Distrito Federal, não se justificando que o seu Poder Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia federal, Militar o Corpo de Bombeiro continuem a ser 
mantidos pela União.    
   
   EMENDA:03662 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 49, inciso IV  
Dê-se ao inciso IV do art. 49 do anteprojeto  
a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente, sempre sob o comando de  
autoridade brasileira; 
Justificativa: 
A inclusão desses itens na Constituição consistirá em incoerência grave no texto, haja vista que foi 
conferida autonomia plena ao Distrito Federal, não se justificando que o seu Poder Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal, Militar e Corpo de Bombeiro continuem a ser 
mantidos pela União.  
   
   EMENDA:03789 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 49, inciso IX  
Dê-se ao inciso IX do Art. 49 a seguinte redação:  
"IX - estabelecer políticas gerais e  
setoriais bem como elaborar e executar planos  
nacionais e regionais de ordenação do território e  
de desenvolvimento econômico e social". 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo introduzir, entre as competências da União, a de elaborar e executar 
planos nacionais de ordenação do território. As Constituições brasileiras, até hoje, padeceram de uma 
aguda carência de disposições relativas ao espaço territorial e ás condições concretas de 
organização da vida nacional: a distribuição da população e suas atividades no território, a utilização 
de recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
O atual Anteprojeto de Constituição, no título relativo à Organização do Estado, avançou ao incluir 
entre a competência dos Estados a de “estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, 
objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar racionalmente os recursos 
naturais e preservar o ambiente” (inciso III do Art. 52), o mesmo fazendo em relação aos Municípios: 
“promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação 
do solo urbano e rural”.  
Para complementar essas disposições, relativas aos Estados e Municípios e torná-las harmônicas em 
plano nacional, é que se propõe a presente emenda explicitando a competência da união para dispor 
sobre a ordenação do território.  
Em abono à emenda, deve-se citar que, em 1983, os ministros responsáveis pela ordenação do 
território dos países europeus, em reunião realizada em Torremolinos, na Espanha, aprovaram a 
Carta Europeia de Ordenação do Território. Nos considerados desta Carta eles reconhecem que “a 
ordenação do território constitui instrumento importante na evolução da sociedade na Europa [...] e 
que a cooperação neste campo necessita de uma análise das concepções nacionais, regionais e 
locais em matéria de ordenação do território, para chegar à adoção de princípios comuns que tenham 
por objetivo reduzir as diferentes regionais para assim, obter uma melhor ideia geral da utilização e 
da organização do espaço da distribuição das atividades, da proteção do meio ambiente e da 
melhoria da qualidade de vida.” 
 
   
   EMENDA:03884 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I  
Da organização Político-administrativa  
[...] 
Capítulo II Da União  
Art. Compete à União:  
I - manter relações com Estados estrangeiros e  
com eles celebrar tratados e convenções,  
participar de organizações internacionais;  
II - declarar guerra e celebrar a paz;  
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III - organizar e manter a defesa nacional;  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional o nele permaneçam  
temporariamente;  
V - decretar o estado de sítio, o estado de  
defesa e a intervenção federal;  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, armas, explosivos e  
substâncias tóxicas;  
VII - emitir moeda;  
VIII - fiscalizar as operações de crédito,  
câmbio, capitalização e seguros;  
IX - elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social;  
X - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;  
XI - explorar, diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) os serviços nacionais, interestaduais e  
internacionais de telecomunicações;,  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica interestaduais e o aproveitamento  
energético dos cursos de água pertencentes à União;  
c) a navegação aérea e aeroespacial;  
d) o transporte aquaviário entre portos  
brasileiros e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites de Estado ou do Território; e  
e) os serviços e instalações de energia  
nuclear de qualquer natureza;  
XII - organizar e manter a Polícia Federal na  
forma definida em lei;  
XIII - exercer a classificação de diversões públicas;  
XIV - conceder anistia;  
XV - planejar e promover a defesa permanente  
contra as calamidades públicas, especialmente as  
secas e as inundações, com a participação dos  
Estados, Regiões e Municípios;  
XVI - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, internacional  
privado, penal, agrário, eleitoral, marítimo,  
aeronáutico, espacial, processual e do trabalho;  
b) desapropriação;  
c) requisição de bens e serviços civis e  
militares em caso de perigo iminente ou em tempo  
de guerra;  
d) águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal e energia;  
e) sistema monetário e de medidas; título e  
garantia dos metais;  
f) política de crédito, câmbio e  
transferência de valores para fora do país;  
comércio exterior e interestadual;  
g) navegação lacustre, fluvial, marítima,  
aérea e aeroespacial; o regime dos portos;  
h) trânsito e tráfego interestadual;  
i) riquezas do subsolo, mineração,  
metalurgia, águas, energia, florestas, caça, pesca  
e conservação da natureza;  
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j) nacionalidade, cidadania e naturalização;  
l) populações indígenas;  
m) emigração, imigração, entrada, extradição  
e expulsão de estrangeiros;  
n) capacidade para o exercício das profissões;  
o) mediante normas gerais, sobre saúde, educação,  
seguridade social, produção, consumo, proteção ao  
meio ambiente, direito financeiro, econômico,  
tributário, urbanístico e das execuções penais; e  
p) criação de regiões de desenvolvimento  
econômico, áreas metropolitanas e microrregiões,  
definindo-lhes os critérios de caracterização e objetivos;  
VII - celebrar convênio e acordo com os  
Estados, Distrito Federal e Municípios, para  
execução de leis e serviços federais.  
Capítulo III  
Dos Estados, do Distrito Federal,  
Dos Municípios e dos Territórios  
[...] 
Justificativa: 
   O Título em epígrafe trata da Organização do Estado. 
  Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
   Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se-lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados. 
   No elenco da matéria de competência da União buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo. 
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, áreas metropolitanas e Microrregiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o "modus faciendi" deva ser deferido à lei. 
   Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, 
e que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto. 
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto. 
   
   EMENDA:03885 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Artigo 49  
Modifique-se a redação do item IX do Art. 49,  
do Capítulo II, na forma seguinte:  
Art. 49 - Compete à União:  
I - ........................................  
II - ........................................  
IX - Estabelecer políticas gerais e setoriais  
bem como elaborar e executar planos nacionais de  
desenvolvimento econômico, social e regionais, com  
a participação dos Estados, Regiões e Municípios. 
Justificativa: 
Ao definir como competência da União, a elaboração e execução de planos nacionais de 
desenvolvimento econômico e social, sem mencionar expressamente a participação dos Estados e 
Municípios, o texto inserido no Anteprojeto da Sistematização reproduz o modelo concentrador e 
indevido de intervenção e superposição da União nos assuntos de interesse e competência dos 
Estados e Municípios.  
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Por isso, sugerimos e modificação na redação do texto, registrando a necessidade de audiência e 
participação dos Estados e Municípios.  
   
   EMENDA:04058 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IC - Capítulo II  
Art. 49 - Inciso XVI  
Sugere-se a seguinte redação ao mencionado  
inciso XVI:  
XVI - Exercer a classificação por faixa  
etária e horário dos programas das empresas de  
telecomunicações e a indicação esclarecedora  
quanto aos espetáculos de diversões. 
Justificativa: 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático apenas informar e esclarecer ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação da 
faixa etária dos espetáculos de diversões, como também, no intuito de proteger o menor, classificar 
tão somente por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Com a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio são opcionais, a ação do Estado deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, 
garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão do pensamento, de 
criação, produção, circulação, difusão e de acesso aos bens culturais.    
   
   EMENDA:04218 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do art. 49 do  
Anteprojeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 49 - ..................................  
VIII - fiscalizar as operações de natureza  
financeira, especialmente as de crédito, câmbio,  
de capitalização, bem com as de seguros e de  
previdência privada.  
Justificativa: 
É inquestionável o interesse de empresa privadas, notadamente estrangeiras, que pretendem aplicar, 
no Brasil, seus planos de captação de poupanças populares a título de contraoferta de pensões e 
montepios, utilizando-se de métodos de marketing para induzir a opinião público no sentido da 
preferência pela previdência privada.  
Como a matéria está intimamente ligada à previdência social, de que tratam os artigos 361 a 368 do 
Anteprojeto, entendemos de boa cautela que a fiscalização das operações relativas à previdência 
privada também deva ser da competência da União. 
Trata-se, ainda, de compatibilizar o dispositivo emendado com o disposto no art. 98, inciso XVI, do 
Anteprojeto.  
   
   EMENDA:04219 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIII do artigo 49 do  
Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
XIII - organizar a manter a Polícia Federal;  
E acrescente-se o seguinte inciso ao mesmo  
artigo 49, reordenando-se os demais:  
"XIV - manter as Polícias Civil e Militar e o  
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e  
dos Territórios;" 
Justificativa: 
   A proposta é técnica e adstrita aos precisos termos do Regimento da ANC e da Comissão de 
Sistematização. 
    A redação proposta tem o objetivo de adequar os textos do artigo 8º inciso XIII do anteprojeto 
aprovado pela COMISSAO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO com o que dispõem os artigos 259 e 
260 do Anteprojeto de Constituição do insigne Relator BERNARDO CABRAL. 
   De fato, a simples supressão da Polícia Civil do texto original aprovado na Comissão Temática 
apenas solucionou parte do conflito de normas, porque se o artigo 260 dispõe que a Polícia Civil 
exerce suas atribuições sob a autoridade do respectivo Governador, motivo pelo qual não poderia a 
União organizá-la sem violentar a autonomia administrativa daquele, também, a polícia militar e o 
corpo de bombeiros estão sob a autoridade dos Governadores, na conformidade do artigo 259 do 
Anteprojeto de Constituição em foco. 
   Assim, a permanecer a redação do anteprojeto, a União irá dispor sobre a organização da PM e da 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios, ferindo a autonomia administrativa dos 
Governadores. 
   Par outo lado, desde que foram criados, o Distrito Federal e os Territórios têm sido mantidos pela 
União, porquanto a arrecadação deles é insuficiente para atender aos dispêndios públicos 
necessários, principalmente, nos setores de SEGURANÇA PÚBLICA, saúde e educação.  
O desdobramento do parágrafo XIII ora proposto atende à necessidade de compatibilizar os 
dispositivos acima citados, no que tange ao Distrito Federal e Territórios, preservando a autonomia 
administrativa dos respectivos Governadores, principalmente quanto ao Distrito Federal, uma vez que 
pretende-se datá-lo de autonomia, com eleição direta para Governador e Assembleia Legislativa. 
Parecer:   
   Pela aprovação, em parte, nos termos da emenda no. cs01271-2. 
   
   EMENDA:04329 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
o inciso XII do artigo 49 do anteprojeto de  
Relator deve ter a seguinte redação:  
XII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público, a Defensoria Pública e a  
Defensoria do Povo do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Em diversas comissões foi aprovada a criação do instituto da Defensoria do Povo, a acatada pelo 
ilustre Relator. 
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A emenda visa adaptar aqueles dispositivos com os deveres da União em relação à organização e 
manutenção do Defensor do Povo no Distrito Federal e Territórios.  
   
   EMENDA:04338 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- acrescentar ao inciso IV do artigo 49 do  
anteprojeto do Relator:  
"....., sempre sob o comando de autoridade brasileira"; 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o dispositivo aprovado pela Comissão de Organização do Estado, com 
dispositivo semelhante aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes.  
Esta comissão, ao fixar os atos de competência do Presidente da República, o autorize a permitir o 
ingresso de forças estrangeiras no país, sempre sob o comendo de autoridades brasileiras, conforme 
disposição do inciso XXVI do presente projeto. 
A emenda visa explicitar aquela disposição.  
   
   EMENDA:04346 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- acrescentar ao inciso XV do art. 49 do  
anteprojeto do Relator: "......, com prioridade à  
empresa e tecnologia nacional." 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o dispositivo, com o anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem 
Econômica e com o capitulo relativo à Ciência e Tecnologia.  
No primeiro está disposto que o ingresso do capital estrangeiro na economia brasileira se fará de 
forma supletiva e complementar (art. 308). No segundo, que a autonomia científica nacional é 
garantida da soberania.  
Para que estas proposições se efetivem na prática econômica é necessário proteger a empresa e a 
tecnologia nacional da concorrência do capital estrangeiro no mercado interno.  
Parecer:   
   Não vemos oportuno o acatamento da proposta, porquanto já deflui do próprio Anteprojeto a 
pretensão da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04563 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Artigo 49 - inciso XI - letra b - Dê-se a seguinte redação:  
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"b) os serviços e instalações de energia  
hidrelétrica e o aproveitamento energético dos  
cursos d'água;" 
Justificativa: 
Não há razão para alterar-se o regime histórico das concessões dos serviços de energia elétrica, 
tendo como Poder Concedente a União Federal e como órgão fiscalizador o Ministério das Minas e 
Energia. 
Esse regime jamais impediu que os Estados organizassem as suas próprias empresas de produção e 
distribuição de energia elétrica.  
A redação original trará extremas dificuldades para a organização de uma política nacional de 
energia, vez que o Estado, como Poder Concedente, poderá estabelecer suas próprias tarifas e 
normas de serviço peculiares, sem a uniformidade desejável e que sempre se pretendeu alcançar. 
O dispositivo proposto se restringe à energia hidrelétrica, deixando à competência estadual e 
municipal outras fontes não convencionais de energia, matéria de âmbito regional e local a merecer 
especial atenção, em face dos avanços tecnológicos na área da bioenergética e da energia solar, 
para uso urbano e rural.  
   
   EMENDA:04564 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Artigo 49 - inciso IX - Dê-se a seguinte redação:  
"IX - estabelecer políticas gerais e  
setoriais, nos limites de sua competência, bem  
como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social". 
Justificativa: 
A redação anterior poderia dar margem a incertezas quanto à área de atuação da União, invadindo 
competências estaduais ou municipais, a pretexto de estabelecer políticas gerais e setoriais. 
Evidente não é esse propósito da Constituição vez que, concomitantemente, em caso específico, foi 
estabelecida competência própria para a União legislar sobre “política de Crédito, câmbio e 
transferência de valores; comércio exterior e interestadual” (artigo 49, inciso XIX, letra f). 
A redação proposta visa afastar esse inconveniente.  
Parecer:   
   A menção das expressões propostas é dispensável em face dos vários níveis de competência 
devidamente nomeados no Anteprojeto (art. 51, parágrafo 2o., e art. 62, I).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04910 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 49  
Acrescente-se ao inciso quarto do artigo  
quarenta e nove, ao seu final, a seguinte  
expressão:  
Art. 49 - ..................................  
IV - ...... vedada a concessão de bases militares. 
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Justificativa: 
A expressão proposta busca adequar o inciso IV do art. 49 aos dispositivos que delimitam os 
princípios fundamentais da proposta em particular os incisos IV, V e VI do art. 11, nos quais está 
escrito que o Brasil preconiza o desarmamento geral, a dissolução dos blocos político-militares e o 
estabelecimento de um sistema universal capaz de assegurar a paz entre os povos.  
   
   EMENDA:04982 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 49, Inciso XI, letra "d"  
O Artigo 49, Inciso XI, letra "d" do  
Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
XI - ........................................  
d) As vias de transporte entre portos  
marítimos e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites de Estado ou Território; 
Justificativa 
Competência da União, de explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, apenas com 
relação ao transporte aquaviário, deixando de lado o transporte aéreo, ferroviário e rodoviário.  
 
   
   EMENDA:04985 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 49, capítulo II,  
Inciso XVII  
Inclua-se no anteprojeto:  
Art. 49 - ..................................  
XVII - conceder anistia, com a anuência do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Sendo a anistia um ato que o anistiado tenha sido envolvido em problemas graves de segurança 
nacional, ou de afronta à nossa Pátria e normalmente as condenações são, na esmagadora maioria 
das vezes, praticadas contra políticos, nada melhor do que o Congresso para ser ouvido, no 
momento de se conceder uma anistia.  
Parecer:   
   O art. 49, do anteprojeto, trata da competência da União, de modo geral.  
A forma de exercício dessa competência é objeto de outro dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05000 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49, CAPÍTULO II,  
INCISO IV  
Inclua-se onde couber no inciso IV, do  
capítulo II, do artigo 49, o seguinte:  
Art. 49 - ..................................  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente, desde que autorizados pelo  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Consideramos de muita responsabilidade, ficar somente a cargo da União, autorizar ou permitir que 
forças estrangeiras transitem pelo território nacional, sem que esta decisão passe pelos legítimos 
representantes do povo, que são os senhores Deputados e Senadores. 
   
   EMENDA:05124 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item XIII, do art. 49.  
..., e somente manter a Polícia Civil do Distrito Federal. 
Justificativa: 
Sendo da competência da União, manter as polícias militar e o Corpo de Bombeiros militar do Distrito 
Federal, por que não manter também sua polícia Civil? 
A discriminação não se justifica. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos da emenda número cs02316-1. 
   
   EMENDA:05217 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso VIII do art. 49 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
   
   EMENDA:05248 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso VIII do artigo 49 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
   
   EMENDA:05329 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: art. 49, inciso XIII  
Acrescente-se a alínea "a" ao inciso XIII.  
"Alínea  
a) Executar os serviços de polícia  
marítima, aérea e de fronteira, através da Polícia  
Federal e, por este mesmo órgão, nas rodovias,  
portos e ferrovias federais, na parte referente a  
crimes contra a vida e o patrimônio." 
Justificativa: 
   É evidente que, no texto do anteprojeto, ficou faltando ajustar a competência da Polícia Federal, 
que vai atuar no setor marítimo, aéreo e de fronteira, com o setor portuário, rodoviário e ferroviário, 
onde se passam essas ações. 
Parecer:   
   A polícia federal, nos termos do Anteprojeto, possui atribuições específicas que se não coadunam 
com a proposta. Ademais, relativamente aos portos, o Anteprojeto prevê a competência do órgão de 
segurança, ao dispor que lhe compete os serviços de polícia aérea, marítima e de fronteira. Quanto 
aos serviços de polícia rodoviária e ferroviária, os termos propostos impediriam aos Estados dispor 
sobre suas polícias rodoviária e ferroviária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05408 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se a expressão "de previdência" no inciso VIII do artigo 49 do Anteprojeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois ficar sujeito à fiscalização da União.  
   
   EMENDA:05416 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 132  

 

Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IV  
Capítulo II  
Artigo 49  
Compete à União  
- Regular os serviços de transporte de passageiros  
e carga, visando proteger o usuário e prover a  
adequação dos serviços. 
Justificativa: 
A competência da União nesta matéria está em função do desenvolvimento espontâneo, e às vezes 
caótico, da maioria das cidades brasileiras de médio e grande portes, e o achatamento do salário real 
dos trabalhadores urbanos, conduzindo a um impasse estrutural que traduziu no desequilíbrio crônico 
entre a capacidade de pagamento dos usuários e o alto custo de produção dos serviços de 
transportes.  
   
   EMENDA:05419 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IV  
CAPÍTULO II  
Art. 49  
Compete à União:  
- Elaborar o Plano Plurianual de Transportes. 
Justificativa: 
O objetivo maior da política nacional de transporte é orientar o desenvolvimento de um sistema que 
atenda plenamente às necessidades de transportes do País, tanto no que diz respeito à 
movimentação dos passageiros, quanto no que se refere a mercadorias, pelo mais baixo custo global 
para a economia nacional.  
   
   EMENDA:05464 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO IV, CAPÍTULO II  
ART. 48, 49 e 50 DO ANTEPROJETO DO RELATOR, DAN-  
DO-LHES A SEGUINTE REDAÇÃO:  
DA UNIÃO  
[...] 
Art. - Compete à União.  
I - manter relações internacionais e   
participar de organizações internacionais, bem como  
assinar convênios e convenções;  
II - declarar a guerra e celebrar a paz;  
III - organizar e manter a defesa nacional;  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
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complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território ou nele permaneçam temporariamente;  
V - decretar o estado de sítio e a intervenção federal;  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, armas, explosivos e  
substâncias tóxicas;  
VII - emitir moeda;  
VIII - fiscalizar as operações de natureza  
financeira, especialmente de crédito, câmbio, de  
capitalização e bem como as de seguros;  
IX - estabelecer políticas gerais e setoriais 
bem como elaborar e executar planos nacionais  
e regionais de desenvolvimento econômico e social;  
X - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;  
XI - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão:  
a) os serviços nacionais, interestaduais e  
internacionais de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
d'água pertencentes à União;  
XII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria Pública do  
Distrito Federal e dos Territórios;  
XIII - exercer a classificação de diversões públicas;  
XIV - conceder anistia;  
XV - planejar e promover a defesa permanente  
contra as calamidades públicas, especialmente  
as secas e as inundações, com a participação dos  
Estados, Regiões e Municípios; e  
XVI - conceder anistia;  
XVII - planejar e promover a defesa permanente  
contra as calamidades públicas, especialmente  
as secas e as inundações, com a participação dos  
Estados, Regiões e Municípios; e  
XVIII- legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,   
processual e do trabalho e normas gerais de direitos  
financeiro, tributário, urbanístico e das  
execuções penais;  
b) desapropriação;  
c) requisição, de bens e serviços civis, em  
caso de perigo iminente, e militares, em tempo de guerra;  
d) águas, telecomunicações, informática, ser-  
viço postal e energia;  
e) sistema monetário e de medidas, título e  
garantia dos metais;  
f) política de crédito, câmbio e transferência  
de valores; comércio exterior e interestadual;  
g) navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea  
e aeroespacial, bem assim o regime dos portos;  
h) trânsito e tráfego interestadual e rodo-  
vias e ferrovias federais;  
i) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  
j) nacionalidade, cidadania e naturalização;  
l) populações indígenas, inclusive garantia  
de seus direitos;  
m) emigração, imigração, entrada, extradição  
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e expulsão de estrangeiros;  
n) organização judiciária e do Ministério  
Público do Distrito Federal e dos Territórios;   
organização administrativa dos Territórios;  
o) seguridade social;  
p) diretrizes e bases da educação nacional;  
q) florestas, caça, pesca e conservação da natureza;  
r) normas gerais sobre saúde;  
Art. - Compete à União legislar sobre o uso  
dos recursos hídricos integrados ao seu patrimônio. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado e uma Constituição.  
   
   EMENDA:05468 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título III  
Capítulo II  
Artigo 49  
Compete à União  
- Instituir impostos sobre transporte de qualquer natureza. 
Justificativa: 
Visa, nesta Emenda, a definição de uma política tarifária orientada no sentido de que o preço de cada 
serviço de transporte reflita seu custo econômico em regime de eficiência.  
   
   EMENDA:05472 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Ao Título IV - capítulo II - Da União  
ACRESCENTE-SE  
Ao artigo 49, o item XX, como segue:  
"XX - Promover a ordenação e território  
nacional, através das normas urbanísticas de  
interesse geral e dos planos plurianuais de  
desenvolvimento urbano e regional, a serem  
aprovados pelo Congresso Nacional". 
Justificativa: 
O planejamento nacional é elemento indispensável para otimização dos recursos, democratização 
das decisões e compatibilização casuísticas, muitas vezes de porte gigantesco.  
   
   EMENDA:05488 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Título III  
Capítulo II)) Artigo 49  
Compete à União  
Explorar diretamente ou mediante concessão,  
permissão, licenciou contrato o transporte de  
passageiros, de carga aérea, terrestre e marítimo. 
Justificativa: 
O transporte coletivo, ao lado de sua importante participação no total dos deslocamentos urbanos, 
tem como clientela predominantemente as classes de menor poder aquisitivo, porém, já se vem 
notando que as faixas mais pobres da população estão encontrando dificuldade para utilizá-lo, em 
decorrência da elevada incidência de seus custos nos orçamentos familiares.  
   
   EMENDA:05493 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Título III  
Capítulo I  
Artigo 49 - XIII  
Compete à União  
- Organizar e manter a Polícia marítima,  
rodoviária, aérea e de fronteiras. 
Justificativa: 
   Somente a União, através dos seus diversos mecanismos de poder de polícia poderia definir 
normas que proporcionassem a organização da polícia marítima, rodoviária, aérea e de fronteiras. 
Parecer:   
   A polícia federal, nos termos do Anteprojeto, possui atribuições específicas que se não coadunam 
com a proposta. Ademais, nos termos da emenda, os Estados estariam impedidos de legislar sobre 
sua polícia rodoviária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05549 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IV - Capítulo II  
Art. 49 - Inciso XVI  
Sugere-se a seguinte redação ao mencionado  
inciso XVI:  
XVI - Exercer a classificação por faixa  
etária e horário dos programas das empresas de  
telecomunicações e a indicação esclarecida quanto  
aos espetáculos de diversões. 
Justificativa: 
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Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático apenas informar e esclarecer ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação da 
faixa etária dos espetáculos de diversões, como também, no intuito de proteger o menor, classificar 
tão somente por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Com a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio são opcionais, a ação do Estado deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, 
garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão do pensamento, de 
criação, produção, circulação, difusão e de acesso aos bens culturais.  
Esta emenda é de recomendação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões 
do Paraná e Associação Nacional das Entidades dos Artistas e Técnicos.  
   
   EMENDA:05585 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 49, inciso IX  
Dê-se ao inciso IX do art. 49 a seguinte redação:  
"IX - estabelecer políticas gerais e  
setoriais bem como elaborar e executar planos  
nacionais e regionais de ordenação do território e  
de desenvolvimento econômico e social." 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo introduzir, entre as competências da União, a de elaborar e executar 
planos nacionais de ordenação do território. As Constituições brasileiras, até hoje, padeceram de uma 
aguda carência de disposições relativas ao espaço territorial e às condições concretas de 
organização da vida nacional: a distribuição da população e suas atividades no território, a utilização 
de recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
O atual Anteprojeto de Constituição, no título relativo à Organização do Estado, avançou ao incluir 
entre a competência dos Estados a de “estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, 
objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar racionalmente os recursos 
naturais e preservar o ambiente” (inciso III do Art. 52), o mesmo fazendo em relação aos Municípios: 
“promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação 
do solo urbano e rural”.  
Para complementar essas disposições, relativas aos Estados e Municípios e torná-las harmônicas em 
plano nacional, é que se propõe a presente emenda explicitando a competência da União para dispor 
sobre a ordenação do território.  
Em abono à emenda, deve-se citar que, em 1983, os ministros responsáveis pela ordenação do 
território dos países europeus, em reunião realizada em Torremolinos, na Espanha, aprovaram a 
Carta Europeia de Ordenação do Território. Nos considerados desta Carta eles reconhecem que “a 
ordenação do território constitui instrumento importante na evolução da sociedade na Europa [...] e 
que a cooperação neste campo necessita de uma análise das concepções nacionais, regionais e 
locais em matéria de ordenação do território, para chegar à adoção de princípios comuns que tenham 
por objetivo reduzir as diferentes regionais para assim, obter uma melhor ideia geral da utilização e 
da organização do espaço da distribuição das atividades, da proteção do meio ambiente e da 
melhoria da qualidade de vida.” 
Parecer:   
   O acréscimo proposto fere o princípio federativo. 
 

 
___________________________________________________________________ 
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FASE M 

EMENDA:00168 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - no Título IV - Capítulo  
II - art. 54, inciso XII, letra "b".  
Suprima-se da alínea "b", do inciso XI, do  
art. 54 a conjunção aditiva "e", e mais a  
expressão "no âmbito interestadual", inserindo  
vírgula após a palavra "serviços". 
Justificativa: 
Uma vez que aos Estados se defere competência para a prestação dos serviços públicos, 
diretamente ou mediante concessão ou permissão (art. 305) e, entre tais serviços, estão a exploração 
dos serviços e instalações de energia elétrica deferida aos Estados, dos rios internos aos seus 
territórios e dos rios interestaduais (em conjunto com os Estados por eles banhados), à União fica 
reservada a exploração, apenas, desses serviços e instalações que a ela já pertencem, separando-se 
aquilo que é dos Estados. 
Parecer:   
   O texto do Substitutivo já atende ao objetivo da emenda.   
Pela aprovação parcial. 
   
   
   EMENDA:00293 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 54, XXIV e  
As instalações e o funcionamento de reatores  
nucleares no País, obedecerão à Política Nacional  
de Energia Nuclear, que será objeto de avaliação  
do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A proposta, visa o desenvolvimento de um reator nuclear para propulsão naval, e característica da 
propulsão de submarinos, é necessário para os navios do futuro, e, hoje, é realmente uma realidade 
da propulsão de submarinos.  
Parecer:   
   Pela aprovação, no mérito, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00298 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dar ao inciso XVI do artigo 54 a seguinte redação:  
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Art. 54. Compete à União:  
XVI - disciplinar o acesso ao mercado interno. 
Justificativa: 
A redação original do inciso XVI do artigo 54 confere competência à União Federal para disciplinar o 
acesso ao mercado interno “de modo a viabilizar o desenvolvimento socioeconômico, o bem-estar do 
povo e a realização da autonomia tecnológica cultural do País”.  
O artigo 395 dispõe que “o Estado promoverá o desenvolvimento científico, a autonomia e a 
capacitação tecnológica, para a garantia da Soberania da Nação e a melhoria das condições de vida 
e de trabalho da população e a preservação do meio ambiente”.  
Dessarte, a redação proposta compatibiliza mais adequadamente o texto constitucional, eliminando a 
superposição de artigos.  
Parecer:   
   Opta-se pela supressão do dispositivo, o que prejudica a emenda. 
   
   EMENDA:00302 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dar ao inciso VI do artigo 54 a seguinte redação:  
Art. 54. Compete à união:  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, armas, explosivos e  
substâncias que possam afetar a saúde ou o meio ambiente. 
Justificativa: 
A emenda sugerida tem por escopo dar consistência ao Inciso VI, do art. 49. A expressão 
“substâncias tóxicas” não tem a clareza objetivada em um texto constitucional, além de limitar a 
competência da União apenas quanto aos produtos tóxicos. Nesse sentido, cabe ressaltar que as 
substâncias consideradas não tóxicas, mas que possam colocar em risco a saúde e o meio ambiente, 
não poderiam ser objeto de fiscalização por parte da União.  
A redação proposta não modifica o conteúdo do inciso VI do artigo 49, antes, complementa-o, na 
medida em que amplia o seu alcance.  
Parecer:   
   Em virtude da preferência, por nova redação para o dispositivo, invalida-se a emenda. 
   
   EMENDA:00413 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dispositivos Emendados: Art. 54, inciso XII,  
alínea "d", incisos XIII e XIV; Art. 99 inciso  
VIII; Art. 108 incisos III e V; Art. 187 inciso  
VII, Art. 189 caput; Art. 192 inciso I; Art. 196,  
§ 2o. inciso I; Art. 20 inciso I alíneas "b" e  
"c"; Art. 229 § 2o.; Art. 23 inciso IV; e Art. 235  
§ 2o.; Art. 255 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados  
do projeto de Constituição as expressos: "ou dos  
Territórios", "e dos Territórios", "dos  
Territórios", "e Territórios", "e os Territórios",  
"dos governadores dos Territórios" 
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Justificativa: 
Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda 
suprimir do Texto do anteprojeto qualquer referência Territórios Federais, compatibilizando com 
disposto nos Artigos 49, § 3º e 441, bem como com o espírito democrático que deve prevalecer na 
futura Constituição que desenhará um novo federalismo baseado numa federação onde as Unidades 
competentes sejam isonômicas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00536 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 54 - Compete à União:  
I - explorar, diretamente ou mediante  
concessão, permissão ou autorização, os serviços  
de telecomunicações;  
II - legislar sobre telecomunicações,  
frequências radioelétricas e serviços postais;  
III - manter e explorar o Serviço Postal e o  
de Telegramas, sob regime de monopólio.  
§ 1o. - A lei disporá sobre o regime das  
empresas prestadas dos serviços públicos de  
telecomunicações, estabelecendo tarifas que  
permitam a justa remuneração dos investimentos.  
§ 2o. - É assegurado o sigilo da  
correspondência postal e telegráfica e das  
telecomunicações, salvo o disposto em lei. 
Justificativa: 
A redação que ora se sugere, representa o consenso da maioria absoluta da Comissão da Família, 
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, não aproveitada no 
Anteprojeto, no Capítulo da Comunicação.  
Constituiria um verdadeiro retrocesso institucional renunciar-se ao monopólio da União sobre os 
Serviços Postais e Telegráficos, pela sua magnitude e interesse comunitário e público.  
Por sua vez, os Serviços de Telecomunicação deverão ficar, por comando constitucional, submetidos 
à administração e supervisão da União, garantindo-se, de forma coerente sua expansão e integração 
nacional, ordenadamente e segundo diretrizes gerais traçadas para todo o território nacional.  
E, ademais, imprescindível, que se assegure por norma superior, a imperiosa necessidade de uma 
justa remuneração dos investimentos, para impulsiona sua aplicação, modernização e expansão em 
favor do interesse nacional, evitando-se o trauma da estagnação e sucateamento das instalações 
existentes. O País não poderá retroceder nas conquistas tão brilhantemente conquistadas.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00595 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Nos termos do § 2o. Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.).  
Suprima-se o art. 54, incisos XX e XXI. 
Justificativa 
Não há necessidade do art. 54, incisos XXI, uma vez que o mesmo já está contemplando na alínea d, 
inciso XXIII do mesmo artigo. Além disso, o referido artigo, incluído como está, quebra a harmonia da 
técnica legislativa adotada no texto da Comissão da Organização do Estado. 
Parecer:   
   De acordo. A supressão sugerida pela emenda harmoniza o texto legislativo, tornando-o mais 
conciso evitando-se repetição de matéria. O texto do substitutivo contempla no mérito. Proposta a 
emenda somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00599 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização (Resolução  
no. 1/87-CS)  
Inclua-se, no inciso XIV do artigo 54 do  
Anteprojeto de Constituição, a expressão "civil",  
dando-se-lhe a seguinte redação (conforme ao  
Inciso XIII do artigo 8o. do Anteprojeto da  
Comissão da Organização do Estado):  
XIII - organizar e manter a Polícia Federal  
bem como as polícias Civil e Militar e o Corpo de  
Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Territórios; 
Justificativa: 
   De acordo com o estatuto autônomo do Distrito Federal (como estipulado no Capítulo V do projeto, 
artigo 69), as esferas judiciária e de segurança permanecem no âmbito da competência da União. 
Dessa forma, todo o aparato ligado a segurança pública, nas suas vertentes civil e militar, incumbe à 
União. Essa disposição coaduna-se, inclusive, com o preceito da organização judiciária (Art. 54, 
inciso XXIII, alínea o), sem prejuízo das atividades que vier a assumir o Distrito Federal, por 
delegação da União ou por convênio com ela. 
Parecer:   
   Realmente, se no lugar de "a polícia civil e a polícia militar" se colocar "as polícias civil e militar", 
como propõe o autor da emenda, o texto fica mais conciso, sem perder nada de seu conteúdo e 
clareza. 
   
   EMENDA:00607 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 54, item XXIV:  
"XXIV Proíbe-se a instalação e funcionamento  
de reatores nucleares para produção de energia  
elétrica para finalidades científicas:  
a) As demais atividades nucleares serão  
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controladas pelo Poder Público, assegurando-se a  
fiscalização supletiva pelas entidades  
representativas da sociedade civil.  
b) A responsabilidade por danos decorrentes  
da atividade nuclear independe da existência de  
culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos  
valores indenizatórios.  
c) Proíbe-se a importação, fabricação e  
transporte de artefatos bélicos nucleares,  
competindo ao Presidente da República o fiel  
cumprimento deste dispositivo, sob pena de  
responsabilidade prevista na Constituição.  
d) O Congresso Nacional fiscalizará o  
cumprimento do disposto neste artigo." 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição o conjunto de dispositivos relativos à questão 
nuclear constantes do artigo 113, e seus parágrafos, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social e 
do artigo 34, e seu parágrafo único, do Anteprojeto da Comissão da Família, da Educação, Cultura e 
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, elaborado pelo Relator da Comissão de 
Sistematização.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente face a orientação dada ao Projeto. 
   
   EMENDA:00815 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XII DO ART. 54  
Art. 54 - ..................................  
XIII - Organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria Pública dos Territórios. 
Justificativa: 
Na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito Federal – Art. 69, não 
cabe à União dispor sobre a matéria contida no inciso, no que diz respeito ao Distrito Federal.  
Parecer:   
   A autonomia concedida ao Distrito Federal não engloba o Poder Judiciário e a Defensoria Pública. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00816 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 54  
Art. 54 - ..................................  
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal no  
Distrito Federal, Estados e Territórios, bem como  
a polícia militar e o corpo de bombeiros militar  
dos Territórios. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 142  

 

Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe organizar a Polícia Federal nos 
Estados. Ora, esta função compete à União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados 
se estaria cingindo a atuação dá Polícia Federal ao Distrito Federal e aos Territórios. 
De outra parte, na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito 
Federal - Art. 69 - a este compete a organização e manutenção da Política e corpo de bombeiros 
militares. 
Parecer:   
   Entendemos que a polícia federal é de âmbito nacional e deve ser organizada nesse nível. Também 
não é aceitável a organização da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros pelo Distrito Federal já que 
esta não recebeu, no texto constitucional, este tipo de autonomia. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01000 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado:  
Inciso VII do artigo 54.  
O VII do artigo 54 do Projeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 54. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - emitir moeda, ouvido o Congresso  
Nacional quando a inflação ascender aos 5%  
mensais. 
Justificativa: 
É preciso frear a sanha avassaladora do Executivo na emissão de moeda, muitas vezes para o 
financiamento de projetos injustificáveis, faraônicos ou desnecessários. A medida visa ainda 
funcionar com uma “luz vermelha” para detectar a inflação perigosa, obrigando o Governo a se 
preocupar com a questão econômica de um ângulo mais responsável.  
Parecer:   
   Apesar de louvável mérito, a emenda ao estabelecer que a emissão de moeda deverá ser 
autorizada ouvido o Congresso Nacional "quando a inflação ascender aos 5% mensais", leva o 
assunto para a área da legislação ordinária, suscetível de mutações no tempo e nas conjunturas 
econômicas. 
   
   EMENDA:01003 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditivo-Supressiva  
Dispositivo Emendado: letra "a" do item XII do artigo 54.  
A letra "a" do item XII, bem como o item XI,  
tudo do artigo 49 do Projeto de Constituição passa  
ter a seguinte redação:  
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XI - explorar, diretamente ou mediante  
autorização, permissão ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações; 
Justificativa: 
A forma indireta de prestação dos serviços de telecomunicações deve abranger toda a extensão 
conceitual desses serviços. Logo, os serviços privados devem ser delegados por meio do instituto da 
autorização; os serviços de natureza pública exigirão a forma contratual da concessão; e aqueles 
serviços intermediários que se revestem de características de ambos (privados e públicos), porém de 
alcance e extensão mais restritos, devem ser alegados por meio de permissão.  
Advogamos a aplicação dos três institutos do Direito Administrativo acima mencionados, quanto aos 
serviços de telecomunicações. Quanto aos demais, constantes das letras seguintes, não podemos 
afirmar se a eles são adequados tais institutos. Mister se faz, considerar, no entanto, que a 
complexidade conceitual não deve ser prejudicada pela decisão sistemática que se deseja imprimir.  
Por outro lado, a divisão dos serviços de telecomunicações em nacionais, interestaduais e 
internacionais é imprecisa e inadequada. Vejamos: 

a) Imprecisa – o conceito “interestadual” está contido no conceito “nacional”. Desta forma, o 
“interestadual” está a mais, está sobrando, logo é desnecessário. 

b) Inadequada – essa divisão com nada contribui. Acrescenta apenas um detalhamento que, a 
nosso ver, é plenamente dispensado por tratar-se de uma norma constitucional.  

Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
  
  
   EMENDA:01027 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54  
A alínea "b", do inciso XII do art. 54, do  
anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 54 - Compete à União  
XI - ........................................  
a - ........................................  
b - Os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza. 
Justificativa: 
O Anteprojeto estabelece, na alínea “d" inciso XIX, do referido artigo 54, que compete à União legislar 
sobre energia. No artigo 312 estabelece a propriedade da União sobre os potenciais de energia 
hidráulica. O artigo 305 estabelece que o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica será 
feito no interesse nacional. 
Por sua vez o Parágrafo Único, do artigo 45, diz que constitui competência da União aquilo que 
representar interesse nacional. 
Tais disposições conflitam-se com o dispositivo que se pretende modificar que contém inadequada 
restrição à competência da União na matéria. 
A redação sugerida está consoante com o sistema adotado pelo Anteprojeto e restabelece a 
sistemática vigente que é da nossa tradição constitucional. Num país com sistemas regionais 
interligados, e que num horizonte de 5 anos, terá um único sistema, integrado, não é possível 
fracionar a competência legislativa e de outorga de concessão (ou execução), sob pena de 
estabelecer-se verdadeiro caos, representado pela multiplicidade de normas estaduais e federais 
incidindo sobre um sistema, cujo gerenciamento restará impraticável. 
Por outro lado, a restrição quanto ao poder da União, como concedente dos serviços de energia 
elétrica, preconizado no anteprojeto, representa um retrocesso, que no passado significou prejuízos 
incalculáveis ao desenvolvimento do País. A integração dos serviços de energia elétrica sob o 
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comando da União é indispensável à uniformidade, regularidade e segurança desse importante 
serviço de infraestrutura econômica. 
Somente a federalização dos serviços de energia elétrica, implantada pela Constituição de 1946, com 
base no código de Águas de 1934, permitiu fosse uniformizada a frequência elétrica em todo o País, 
estabelecido o planejamento global do setor e a exploração racional dos recursos disponíveis. 
Permitiu a oferta de energia a custos econômicos em todas as áreas do território nacional 
principalmente em Estados das Regiões Norte e Nordeste, cujos custos de energia elétrica seriam 
insuportáveis, se os sistemas elétricos deixassem de ser um serviço público federal. 
É de se lembrar, a propósito, que a competência federal não significa qualquer restrição à 
participação dos Estados na exploração dos serviços de energia elétrica, através de sociedade de 
economia mista sob controle estadual, como ocorre atualmente. 
Parecer:   
   Opta-se pela manutenção da redação do projeto em virtude da existência de energia elétrica sob o 
gerenciamento dos Estados. 
   
   EMENDA:01175 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Inciso IV, do art. 54  
Dê-se ao inciso IV do art. 54 do Anteprojeto a  
seguinte redação:  
"IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, sob o comando de  
autoridades brasileiras, vedada a concessão do  
estabelecimento de bases militares ou de artefatos  
bélicos que coloquem em risco a Paz mundial". 
Justificativa: 
O dispositivo do Anteprojeto consagra abertura não condizente com a Soberania e com a Defesa do 
próprio Estado brasileiro, comprometendo também nosso relacionamento internacional.  
O trânsito pelo território nacional ou a permanência, sempre temporária, dentro dos limites territoriais, 
devem ser apenas em circunstâncias especiais e sob condições estreitamente controladas, jamais se 
admitindo que dentro de nossas fronteiras se assentem bases militares de outras Nações, utilizando-
nos como instrumento de seus intentos guerrilheirescos, contrariando, ainda, a índole eminentemente 
pacifista e não beligerante de nosso povo.  
Tal vedação deve alcançar, igualmente, os produtos resultantes de condenável tecnologia bélica, 
como os foguetes nucleares, que tendem a instrumentalizar as guerras de conquista, a exemplo do 
que lamentavelmente se tem visto em outros países.  
Parecer:   
   A redação proposta, no que se refere às forças "aliadas" é desnecessária, de vez que a permissão 
para o trânsito das forças estrangeiras no território nacional depende de lei complementar. Ora, a lei 
complementar é que virá da amplitude e das condições da medida a ser autorizada. No que se 
refere ao estabelecimento de bases militares, a competência da União está expressa no art. 54, 
inciso III. 
   
   EMENDA:01197 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULO IV - CAPÍTULO II  
ART. 54 - INCISO XVII  
SUGERE-SE À SEGUINTE REDAÇÃO AO MENCIONADO  
INCISO XVII:  
XVI - Exercer a classificação por faixa  
etária e horário dos programas das empresas de  
telecomunicação e a indicação esclarecedora quanto  
aos espetáculos de diversões. 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático apenas informar e esclarecer ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação da 
faixa etária dos espetáculos de diversões, como também, no intuito de proteger o menor, classificar 
tão somente por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Como a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio são opcionais, a ação do Estado deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, 
garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão do pensamento, de 
criação, produção, circulação, difusão e de acesso aos bens culturais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação da ao substitutivo. 
   
   EMENDA:01206 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa:  
O setor de previdências e de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   A emenda incorpora atividade que deve ficar sujeita à competência da União e dos Estados para 
legislar a respeito. 
   
   EMENDA:01311 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do inciso XIV do art. 54  
Art. 54 - ..................................  
XIV - Organizar a manter a Polícia Federal no  
Distrito Federal, Estados e Territórios, bem como  
a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar dos  
Territórios. 
Justificativa: 
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Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe organizar a Polícia Federal nos 
Estados. Ora, esta função compete à União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados 
se estaria cingindo a atuação dá Polícia Federal ao Distrito Federal e aos Territórios. 
De outra parte, na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito 
Federal - Art. 69- a este compete a organização e manutenção da Política e corpo de bombeiros 
militares. 
Parecer:   
   o inciso XIV, do art. 54, ao estabelecer que compete à união "organizar e manter a polícia federal" o 
faz a nível de todo o território brasileiro. Não há porque pois, especificar as unidades federativas 
"onde" está organizada e mantida aquela polícia. 
   
   EMENDA:01322 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 54.  
ART. 54 - ..................................  
XIII - Organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria dos  
Territórios. 
Justificativa: 
Na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito Federal – Art. 65, não 
cabe à União dispor sobre a matéria contida no inciso, no que diz respeito ao Distrito Federal.  
Parecer:   
   Nos termos do art. 69, do projeto de constituição, a autonomia conferida ao Distrito Federal não 
abrange a judiciária, o que inviabiliza os objetivos da emenda. 
   
   EMENDA:01617 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Ao inciso XIII, do art. 54, Capítulo II da  
União, do Projeto de Constituição, dar-se-á, a  
seguinte redação:  
Art. 54: ..................................  
XIII - Organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria Pública da  
União, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa:  
É necessário prever a competência da União para organizar e manter o seu Poder Judiciário e órgãos 
de estruturação da Justiça que lhe são afetos.  
A redação do Anteprojeto estabelece a competência da União para organizar os Órgãos acima 
mencionados, no Distrito Federal e Territórios, mas não fixa competência para organizá-los no âmbito 
Federal, isto é, junto à Justiça Federal. A presente emenda, portanto, objetiva sanar a omissão 
mencionados.  
Parecer:   
   os objetivos da emenda já estão alcançados em dispositivo próprio. 
   
   EMENDA:01627 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização 
Justificativa:  
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   A emenda incorpora atividade que deve ficar sujeita à competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar a respeito. 
   
   EMENDA:01671 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 54, inciso XXIV e alíneas a  
seguinte redação:  
Dispositivo Alterado: Art. 54, "caput" e  
parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao "caput" do artigo 54 do projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação, remunerando-se o atual art. 54  
e seguintes:  
Art. 54 - As atividades nucleares no  
território nacional serão desenvolvidas  
exclusivamente para fins pacíficos.  
§ 1o. - A responsabilidade da União por danos  
nucleares independe da existência de culpa,  
vedando-se qualquer limitação relativa aos valores  
indenizatórios.  
§ 2o. - O Congresso Nacional fiscalizará o  
cumprimento no disposto neste artigo. 
Justificativa:  
Ao propormos esta nova redação ao Art. 417, pretendemos dar melhor forma legislativa e jurídica às 
ideias nele contidas o princípio básico é o de as atividades nucleares serem exclusivamente para fins 
pacíficos, eliminando-se quaisquer outras formas de aplicação e conformando-se com a tradição de 
nossa política exterior a favor do desarmamento nuclear e da proscrição universal de armas 
nucleares. Em consequência, este princípio passa a constituir o “caput” do Artigo.  
Quanto à responsabilidade civil por danos nucleares, o enunciado que pretendemos ver consagrado 
no texto constitucional refere-se aos danos nucleares, obrigando-se à União ilimitada e objetivamente 
pela sua ocorrência.  
A nova redação é consoante com a linguagem e a posição brasileiras em “foros” internacionais. Não 
altera o conteúdo do previsto no parágrafo 1° original.  
O Artigo como foi apresentado no anteprojeto, prevê o controle pelo Poder Público que compreende o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ora, o parágrafo 3° aduz à fiscalização pelo Congresso 
Nacional o que nos parece redundante com o controle do Poder Público. Além disso, a fiscalização 
supletiva pelas entidades da sociedade civil não necessita ser explicitada, no texto constitucional, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 148  

 

pois a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite quando for o caso, ouvir a sociedade civil. 
São notórios os múltiplos usos da energia nuclear em segmentos da saúde, da agricultura e da 
indústria. 
Em cada caso, bem como na geração de energia elétrica, o Congresso Nacional poderá escolher 
indivíduos ou sociedade afins ao setor de interesse.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:01688 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa:  
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   A emenda incorpora atividade que deve ficar sujeita à competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar a respeito. 
   
   EMENDA:01698 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo alterado: Art. 54 inciso XXIV,  
"caput" e parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao caput do artigo 417 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação, renumerando-se  
o artigo 54 inciso XXIV.  
Art. 417 - As atividades nucleares no  
território nacional serão desenvolvidas  
exclusivamente para fins pacíficos.  
§ 1o. - O Congresso Nacional fiscalizará o  
cumprimento do disposto neste artigo.  
§ 2o. - A responsabilidade da União por danos  
nucleares independe da existência de culpa,  
vedando-se qualquer limitação relativa aos valores  
indenizatórios. 
Justificativa:  
Ao propormos esta nova redação ao Art. 417, pretendemos dar melhor forma legislativa e jurídica às 
ideias nele contidas o princípio básico é o de as atividades nucleares serem exclusivamente para fins 
pacíficos, eliminando-se quaisquer outras formas de aplicação e conformando-se com a tradição de 
nossa política exterior a favor do desarmamento nuclear e da proscrição universal de armas 
nucleares. Em consequência, este princípio passa a constituir o “caput” do Artigo.  
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Quanto à responsabilidade civil por danos nucleares, o enunciado que pretendemos ver consagrado 
no texto constitucional refere-se aos danos nucleares, obrigando-se à União ilimitada e objetivamente 
pela sua ocorrência.  
A nova redação é consoante com a linguagem e a posição brasileiras em “foros” internacionais. Não 
altera o conteúdo do previsto no parágrafo 1° original.  
O Artigo como foi apresentado no anteprojeto, prevê o controle pelo Poder Público que compreende o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ora, o parágrafo 3° aduz à fiscalização pelo Congresso 
Nacional o que nos parece redundante com o controle do Poder Público. Além disso, a fiscalização 
supletiva pelas entidades da sociedade civil não necessita ser explicitada, no texto constitucional, 
pois a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite quando for o caso, ouvir a sociedade civil. 
São notórios os múltiplos usos da energia nuclear em segmentos da saúde, da agricultura e da 
indústria. 
Em cada caso, bem como na geração de energia elétrica, o Congresso Nacional poderá escolher 
indivíduos ou sociedade afins ao setor de interesse.  
Parecer:   
   Pela aprovação, no mérito, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:01943 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 54, Inciso IX  
Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do art. 54 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa:  
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   A emenda é oportuna e acrescenta outra atividade financeira que deve ficar sujeita à competência 
da União e dos Estados para legislar a respeito. 
   
   EMENDA:01981 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. II, da União, art. 54, Item  
XII, alínea "a" a seguinte emenda:  
Explorar diretamente os serviços nacionais,  
interestaduais e internacionais de telecomunicações. 
Justificativa:   
Tal emenda visa coibir a exploração de serviços essenciais de telecomunicações por parte dos 
monopólios nacionais e internacionais, eliminando assim que a opinião pública seja informada 
mediante os interesses econômicos e políticos dos monopólios e oligopólios, como vem ocorrendo 
nos tempos atuais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:01987 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. II, da União, art. 54,  
inciso XII, alínea "e" a seguinte emenda:  
Não será permitido concessão ou permissão de  
serviços e instalações de energia nuclear de  
qualquer natureza. 
Justificativa 
Esta emenda visa eliminar os abusos como os ocorridos nas Usinas Nucleares de Angra I e II bem 
como, colocar claramente o Brasil no bloco dos países neutros e sem interesse de se tornar potência 
imperialista ou a serviço de outros países. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:02007 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. II, Da União, Art. 54,  
Inciso IV a seguinte emenda: Não será permitido  
que forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente. 
Justificativa:   
O Brasil é um país amante da paz e não pode a União permitir que forças estrangeiras transitem pelo 
nosso temporariamente, sob pena de retaliação por parte de outro país que se julgue prejudicado por 
tal decisão. Devemos defender a paz mundial e manter os princípios de neutralidade e defesa 
intransigente de autodeterminação dos povos e a luta contra o neocolonialismo imperialista.  
Parecer:   
   A responsabilidade do Congresso Nacional, na elaboração da Lei Complementar, garantirá a 
preservação dos elevados fins de índole pacífica do povo brasileiro e do país, não sendo oportuno 
nem aconselhável consagrar redação constitucional deste teor, que comprometerá até mesmo a 
defesa do país injustamente agredido. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:02040 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, Inciso XII,  
Alínea "b"  
Para melhor adequação ao texto do próprio  
Projeto, dê-se a seguinte redação à alínea "b", do  
inciso XII, do artigo 54, do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização:  
"Art. 54 - Compete à União:  
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...................  
XI - explorar, diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
...................  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
d'água;" 
Justificativa:  
A alteração desse dispositivo se justifica pela necessidade de compatibilização com o artigo 50, do 
Anteprojeto, segundo o qual: 
Art. 50 - Compete à União legislar sobre o uso dos recursos hídricos integrados ao seu patrimônio, 
definindo: 
I - um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a bacia 
hidrográfica e integrando sistemas específicos de cada Unidade da Federação;  
II - critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos. 
Ora, os serviços e instalações de energia elétrica, e o aproveitamento energético dos cursos d'água, 
têm a ver com uma política ampla e um sistema integrado, que por sua complexidade e abrangência, 
deve permanecer como competência apenas da União, por extravasar, sempre, o interesse de uma 
única unidade da Federação. 
Parecer:   
   O espírito da proposta decerto não é de restringir a autonomia dos Estados e Municípios, o que 
decorreria de uma ilimitada competência da União no setor.  
Importa, pois, que se preserve aquela autonomia também para o aproveitamento de energia hídrica. 
   
   EMENDA:02147 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao item XIII do art. 54 a seguinte redação:  
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
Territórios, o Ministério Público e a Defensoria  
Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa:   
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios devem ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, 
corpo da magistratura intermediária entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico 
tratamento, por quanto milita a seu favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e 
tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública.  
Parecer:   
   O Tribunal de Contas é Órgão primariamente auxiliar do respectivo Poder Legislativo. Dessarte, 
caberá à Câmara Legislativa do Distrito Federal organizá-lo. Quanto aos demais itens, pelo 
acolhimento. 
   
   EMENDA:02182 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIV do art. 54 do projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
Art. 54. Compete à União:  
............................................  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como as polícias civil e militar e o corpo de  
bombeiros militar dos Territórios;  
Em consequência, acrescente-se o seguinte  
inciso XIV ao mesmo artigo, procedendo-se a  
renumeração dos seguintes:  
Art. 54. Compete à União:  
..................................................  
XV - manter as polícias civil e militar e o  
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal; 
Justificativa: 
      Trata-se de emenda essencialmente técnica, visando compatibilizar corretamente o que dispõem 
o inciso XIII do artigo 8º da Comissão de Organização do Estado com os artigos 254, caput e 255, 
caput do Anteprojeto em exame. 
Uma vez que as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DISTRITO FEDERAL estão 
sob a autoridade do seu Governador, efetivamente constituiria uma ingerência indesejável a 
competência da União de organizar aqueles órgãos de estrutura administrativa do DF. 
   O nobre Relator optou por suprimir, do texto apenas a POLÍCIA CIVIL, compatibilizando o inciso 
XIIV do art. 54 com o caput do artigo 255 do Anteprojeto. Mas não o fez em relação à POLÍCIA 
MILITAR E O CORPO DE BOMBEIROS (vede art. 254, caput). COMPATIBILIZOU PARCIALMENTE, 
pois. 
   No mérito, é questão de sobrevivência das instituições em comento serem mantidas pela União, 
porque o Distrito Federal não dispõe de fontes de recursos bastantes para prover os gastos com o 
seu sistema de segurança pública, cuja eficiência máxima é exigida por sediar a Capital da República 
e todas as representações diplomáticas estrangeiras, que devem ser protegidas pelo Estado 
brasileiro. Por isso, SEMPRE FORAM, aqueles órgãos de segurança pública, MANTIDOS PELA 
UNIÃO, ônus desta por ser o Distrito Federal sua Capital. 
Por outro lado, os órgãos de segurança pública dos Territórios são organizados e mantidos pela 
União, porque não dispõem de autonomia administrativa e dependem totalmente de recursos 
federais.  
Vê-se, portanto, que a emenda nada acrescenta ao que foi aprovado pelas Comissões Temáticas, 
adequando os textos já existentes às demais disposições do Anteprojeto. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:02204 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo Emendado: letra x, do inciso  
XXIII, do art. 54 do Anteprojeto.  
Redija-se assim, a letra x, do inciso XXIII  
do art. 54 do Anteprojeto:  
art. 54. ....................................  
XXIII ......................................  
x - normas gerais sobre defesa e proteção da  
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saúde e do meio ambiente; e  
2 - ........................................ 
Justificativa:  
Há cidadãos que trabalham no serviço público e, simultaneamente, na iniciativa privada. É o caso, por 
exemplo, do servidor público que exerce, no período noturno, o magistério em estabelecimento 
particular. Contribui para os dois Institutos de Previdência.  
Não é justo que, nessas circunstâncias, trabalhando e contribuindo de forma dobrada, não se lhe 
permita acumular duas aposentadorias.  
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos constantes do substitutivo. 
   
   EMENDA:02222 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Item IX. Acrescente-se a seguinte expressão  
"de previdência" no artigo 54 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa:   
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo, acrescido da menção "privada", por tratar-se 
de competência fiscalizadora do Poder Público. 
   
   
   EMENDA:02299 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Alínea e, inciso XI do art. 54.  
- Suprimir; e acrescentar inciso com a  
seguinte redação; renumerando-se os demais:  
XII - Explorar diretamente os serviços e  
instalações de energia nuclear de qualquer natureza. 
Justificativa:  
Permitir a exploração de energia nuclear mediante regime de concessão ou permissão conflita com o 
art. 310, que reproduz o art. 14 da Comissão VI.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:02361 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIV DO ART. 54  
Art. 54 - ..................................  
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal no  
Distrito Federal, Estados e Territórios, bem como  
a polícia militar e o corpo de bombeiros militar  
dos Territórios. 
Justificativa: 
   Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe organizar a Polícia Federal nos 
Estados. Ora, esta função compete à União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados 
se estaria cingindo a atuação dá Polícia Federal ao Distrito Federal e aos Territórios. 
De outra parte, na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito 
Federal - Art. 69 - a este compete a organização e manutenção da Política e corpo de bombeiros 
militares. 
Parecer:   
   Trata-se de especificação infraconstitucional, de qualquer modo já subsumida no princípio geral 
expresso na competência da União, na espécie. 
   
   EMENDA:02486 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 54, XIV:  
No. - Executar os serviços de polícia  
marítima, aérea, de fronteiras, através da Polícia  
Federal e por este mesmo órgão nas rodovias e  
ferrovias federais, na parte referente a crimes  
contra a vida e o patrimônio. 
Justificativa:  
O art. 54, XIV, deveria aproveitar os artigos 8°, XIII da II Comissão e o art. 23, II, da VI Comissão.  
Não foi o que aconteceu, já que o Substitutivo desprezou o art. 23, II, da VI Comissão. A emenda 
corrige a omissão.  
Parecer:   
   A especificação dos tipos de serviço prestado e funções exercidas pelos órgãos policiais de 
responsabilidade da União é matéria nitidamente infraconstitucional. 
   
   
   EMENDA:02645 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54, inciso XIII  
Suprima-se do inciso XIII do artigo 54 a  
seguinte expressão:  
"O Poder Judiciário". 
Justificativa:  
Como Poder autônomo e independente, o Judiciário não deve ser organizado pela União, o que 
equivale dizer pelo Executivo. A supressão da expressão é necessária para garantir sua autonomia, 
conforme o Artigo 3°. 
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Parecer:   
   As especificidades do Distrito Federal, como sede da Capital Federal, do Governo e das 
representações estrangeiras exigem estatuto próprio para a organização Justiça e 
Segurança coerente com o princípio da autonomia relativa assegurada no capítulo sobre o Distrito 
Federal. 
   
   EMENDA:02711 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item XIII do art. 54 a seguinte redação:  
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
Territórios, o Ministério Público e a Defensoria  
Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa:  
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios devem ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, 
Corpo da magistratura intermediária entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico 
tratamento, por quanto milita a seu favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e 
tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública.  
Parecer:   
   O Tribunal de Contas é Órgão primariamente auxiliar do respectivo Poder Legislativo. Dessarte, 
caberá à Câmara Legislativa do Distrito Federal organizá-lo. Quanto aos demais itens, pelo 
acolhimento. 
   
   EMENDA:02745 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item XI do art. 54, do projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
............................................  
XII) explorar direta e exclusivamente: 
Justificativa:  
O texto original, ainda que não encerre intenções subalternas oferece a perspectiva, sempre 
renovada, de que os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de telecomunicações, de 
energia elétrica e nuclear, bem como o transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, possam representar riscos à segurança e à soberania do País, desde que sob controle de 
empresas privadas, mediante concessões ou permissões. Assim, para evitar que isso ocorra, nada 
mais justo do que deferir à União a sua exploração em caráter direto e exclusivo. A alteração 
proposta, longe de ferir ou sequer arranhar o texto do relator, ajusta e adéqua o dispositivo 
constitucional ao interesse nacional, que deve sempre prevalecer. 
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Parecer:   
   Sob o controle e a responsabilidade da União, nada impede que tais serviços sejam objeto de 
concessão ou permissão, nos termos da Lei. 
   
   EMENDA:02762 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item XIII do art. 54 a seguinte redação:  
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Tribunal de Contas do Distrito Federal e  
Territórios, o Ministério Público e a Defensoria  
Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa:  
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Contas posiciona-se 
entre os Poderes políticos nacionais.  
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o 
Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.  
Assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios devem ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal de Contas, 
Corpo da magistratura intermediária entre a administração e o legislativo, merece receber idêntico 
tratamento, por quanto milita a seu favor as mesmas razões que justificam o mesmo apoio e 
tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública.  
Parecer:   
   O Tribunal de Contas é Órgão primariamente auxiliar do respectivo Poder Legislativo. Dessarte, 
caberá à Câmara Legislativa do Distrito Federal organizá-lo. Quanto aos demais itens, pelo 
acolhimento. 
   
   EMENDA:02775 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IV - Capítulo II  
Art. 54 - inciso XVII  
Sugere-se a seguinte redação ao mencionado  
inciso XVII:  
XVII - Exercer a classificação por faixa  
etária e horário dos programas das empresas de  
telecomunicações e a indicação esclarecedora  
quanto aos espetáculos de diversões. 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático apenas informar e esclarecer ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação da 
faixa etária dos espetáculos de diversões, como também, no intuito de proteger o menor, classificar 
tão somente por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Como a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio são opcionais, a ação do Estado deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, 
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garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão do pensamento, de 
criação, produção, circulação, difusão e de acesso aos bens culturais.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:02792 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XIV do artigo 54 do Capítulo II  
Altera o inciso XIV do artigo 54 do Capítulo  
II, Da União, que passará a ter a seguinte redação:  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal  
bem como a Polícia Civil, Polícia Militar e o  
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e  
dos Territórios; 
Justificativa: 
   A inclusão da Polícia Civil se faz necessária não só para manter a isonomia nos setores de 
Segurança, importante para garantir um bom desempenho junto a Sociedade, como também para 
fortalecer a Polícia Civil nas mesmas condições da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:02843 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54.  
Acrescente-se ao art. 54, os seguintes parágrafos:  
Art. 54 ....................................  
§ 1o. - A lei definirá as água particulares e  
os direitos e deveres de seus proprietários.  
§ 2o. - São públicas de uso comum as águas  
situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas  
secas, nos termos de lei especial, sobre a matéria. 
Justificativa:  
Ás aguas contidas unicamente numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que 
sujeitas ao fim social desta.  
As regiões periodicamente assoladas pelas socas deve ser destinada legislação específica, que 
tenha como característica a publicação de todas as águas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:02844 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54.  
Acrescente-se ao art. 54 o seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único - Ao legislar sobre águas, a  
União definirá:  
I - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando  
sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios.  
II - os critérios de outorga de direito de uso das águas. 
Justificativa 
A competência da União para legislar sobre águas, já está prevista na letra d, do inciso IXI, do Art. 49, 
do anteprojeto. Por isso, a definição da política nacional, do sistema assim como a referência aos 
critérios de outorga de direito deverão ser expressas de outra forma.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:02938 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVOS EMENDADOS:  
I - Art. 54, inciso XIX (aditar); Art. 310,  
inciso IV (acolher e aditar, parcialmente); Art.  
410, alínea "b" (acolher parcialmente); Art. § 1o.  
(acolher); Art. 54, inciso XI alínea "e" (acolher  
e adaptar); Art. 100, inciso XVI, alínea "a" (acolher).  
II - Suprimir: alínea "b", do inciso VIII, do  
Art. 17; inciso III, do Art. 51; Art. 409; Art.  
410 (parcialmente); Art. e seus parágrafos; e  
Parágrafo único do Art. 411.  
Nos termos do Art. 19, do Regimento Interno  
da Comissão de Sistematização, combinado com o  
Art. 23, § 2o. do Regimento da Assembleia Nacional  
Constituinte, propomos:  
EMENDA  
Substitua-se a alínea "e" do inciso XI, do  
Art. 54 (da competência da União), pelo abaixo  
disposto, que passa a constituir novo inciso, do  
mesmo Artigo, com a numeração cabível:  
(Art. 54 - Compete à União)  
..................................................  
( ) - Legislar sobre as atividades  
nucleares, explorar seus serviços e instalações de  
qualquer natureza e exercer o monopólio estatal  
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes  
requisitos:  
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a) Toda atividade nuclear, em território  
nacional, somente será admitida para fins  
pacíficos, mediante consulta ao Congresso Nacional  
e sob a sua fiscalização;  
b) Sob regime de concessão ou permissão é  
autorizada a utilização de radioisótopos para a  
pesquisa e uso medicinais, agrícolas, industriais  
e atividades análogas.  
c) a responsabilidade por danos decorrentes  
da atividade nuclear independe da existência de  
culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos  
valores indenizatórios.  
Em consequência, suprimam-se:  
a) a alínea "b", do inciso VIII, do Art. 17;  
b) o inciso III, do Art. 51 (atendido);  
c) a alínea "e", do inciso XI, do Art. 54;  
d) o Art. 409;  
e) as expressões "termonucleares" e "e de  
depósitos de objetos nucleares", da alínea "b", do  
Art. 410;  
g) o Parágrafo Único, do Art. 411; 
Justificativa:  
A produção, os usos e o estatuto constitucional da energia nuclear foram objeto de aproximadamente 
100 (cem) proposições e emenda, desde o trabalho inicial das Subcomissões até os Anteprojetos 
finais das Comissões Temáticas. 
Ainda agora, no Anteprojeto de Constituição do Relator Constituinte Bernardo Cabral, vários são os 
artigos que alcançam, direta ou indiretamente a matéria. 
Cuidou-se, nessas iniciativas, de dispor sobre diversos aspectos das atividades nucleares; desde o 
revigoramento do monopólio estatal sobre a pesquisa e a lavra de minérios que são essencialmente 
úteis, até a disciplina dos mecanismos decisórios relativos a seu aproveitamento terminal.  
A análise do que foi anteriormente acolhido ou aprovado demonstra a ênfase de conceder-se às 
atividades nucleares um tratamento especial: seja com a reiteração do domínio único do Estado, seja 
com o propósito de democratizar suas decisões específicas.  
Não obstante a louvabilidade dessa deferência, (por isso mesmo) ela resulta dispersa; e, portanto, 
muitas vezes confusa quando não, incoerente.  
Assim acontece,  

c) Quando se reitera o monopólio estatal da União sobre o ciclo econômico dos minérios 
nucleares, mas se submete a uma possível lei municipal mais severa (?) a própria operação 
desse monopólio; ou se subordina (indiretamente) à consulta plebiscitária a plenitude da 
competência federal; e 

d) Quando se compartilha o poder decisório do Executivo da União com o Congresso Nacional, 
mas se amesquinha o munis público deste último, diante do requisito da consulta popular às 
comunidades interessadas (?), deferindo ao micro universo intramunicipal o direito de decidir 
sobre questões de interesse da Nação inteira.  

Se é presumível que o legislador constituinte não tenha objetivado fazer e desfazer, nesta mesma 
Carta, o que convém à soberania e à autodeterminação nacionais (monopólio) e à democratização 
decisória (consulta ao Congresso), certo também é que, com a redação atual, na verdade faz-se e 
desfaz-se. 
Ou a importância estratégica e a complexidade científica e tecnológica das atividades exigem o 
controle monopolístico do Estado, através de decisões compartilhada pelo Congresso Nacional – 
como se estatui no Anteprojeto – ou isto de pouco importa, na medida mesma em que sumariamente 
se tem o assim estabelecido por letra natimorta, ao condicionar-se a competência da União à vontade 
municipal, e a majestade do Congresso – representativo da Nação – ao voto plebiscitário da menor 
comunidade do País, em cujo território por ventura existia uma ocorrência de minério nuclear. A ser 
ou não explorada.... 
A esse propósito, não é ocioso acrescentar que, mesmo involuntariamente – como cremos - o 
democratismo embutido em certos preceitos desejados conduz à manipulação de Câmaras de 
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Vereadores ou de micro-eleitorados, no sentido de sobrepor sua eventual decisão, particularíssima, 
aos mais legítimos interesses nacionais, no seu todo.  
Se isso não pretenderam os legisladores, isso será certamente aproveitado por quem se interessar 
possa.  
Assim sendo, e consultando-se o desejo manifesto desta Assembleia Nacional Constituinte, ocorre-
nos dispor, como nesta Emenda se dispõe, consoante as seguintes preocupações: 

d) Consolidar, num só mandamento constitucional, todos os dispositivos relativos à mesma 
matéria; 

e) Emprestar maior cabimento, coerência e factibilidade ao preceito, submetendo ao Estado, 
neste à União e, nesta, ao compromisso dos Poderes da República, a capacidade decisória 
sobre a matéria. 

Tratando-se de assunto técnico extremamente complexo e considerando-se a vigência da 
democracia representativa, não há razão para descrer-se na competência, necessária e suficiente, do 
Congresso Nacional, para discernir sobre o interesse do povo brasileiro; seja no que disser respeito à 
conveniência do País, seja no que couber, em garantia dos direitos coletivos e individuais, de 
qualquer natureza.  

f) Resgatar a compatibilidade dos diferentes dispositivos constitucionais, entre si, e a 
necessária hierarquia entre a Constituição e a lei ordinária, nos diferentes níveis em que esta 
se produz: o Federal, o Estadual e o Municipal.  

Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:02989 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 54.  
ART. 54 - ..................................  
XIII - Organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defensoria Pública dos Territórios. 
Justificativa:  
Na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito Federal – Art. 69, não 
cabe à União dispor sobre a matéria contida no inciso, no que diz respeito ao Distrito Federal.  
Parecer:   
   As especificidades do Distrito Federal, como sede da Capital federal, do Governo e das 
representações estrangeiras exigem estatuto próprio para a organização Justiça e 
Segurança coerente com o princípio da autonomia relativa assegurada no capítulo sobre o Distrito 
Federal. 
   
   EMENDA:02990 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIV DO ART. 54.  
Art. 54 - ..................................  
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal no  
Distrito Federal, Estados e Territórios, bem como  
a polícia militar e o corpo de bombeiros militar  
dos Territórios. 
Justificativa: 
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   Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe organizar a Polícia Federal nos 
Estados. Ora, esta função compete à União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados 
se estaria cingindo a atuação dá Políc1a Federal ao Distrito Federal e aos Territórios. 
De outra parte, na medida em que foi outorgada autonomia política e administrativa ao Distrito 
Federal - Art. 69 - a este compete a organização e manutenção da Política e corpo de bombeiros 
militares. 
Parecer:   
   A polícia Federal é de responsabilidade da União e os termos de sua organização não são 
correlacionados com o espaço territorial em que atua. Não há, por conseguinte, necessidade de tal 
referência. 
   
   EMENDA:03131 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso X  
Dê-se ao inciso X do art. 54 a seguinte redação:  
"X - estabelecer políticas gerais e setoriais  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social." 
Justificativa:  
A emenda tem por objetivo introduzir, entre as competências da União, a de elaborar e executar 
planos nacionais de ordenação do território. As Constituições brasileiras, até hoje, padeceram de uma 
aguda carência de disposições relativas ao espaço territorial e às condições concretas de 
organização da vida nacional: a distribuição da população e suas atividades no território, a utilização 
de recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
O atual Anteprojeto de Constituição, no título relativo à Organização do Estado, avançou ao incluir 
entre a competência dos Estados a de “estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, 
objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar racionalmente os recursos 
naturais e preservar o ambiente”, o mesmo fazendo em relação aos Municípios: “promover adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano e rural”.  
Para complementar essas disposições, relativas aos Estados e Municípios e torna-las harmônicas em 
plano nacional, é que se propõe a presente emenda explicitando a competência da união para dispor 
sobre a ordenação do território.  
Em abono à emenda, deve-se citar que, em 1983, os ministros responsáveis pela ordenação do 
território dos países europeus, em reunião realizada em Torremolinos, na Espanha, aprovaram a 
Carta Europeia de Ordenação do Território. Nos considerados desta Carta eles reconhecem que “a 
ordenação do território constitui instrumento importante na evolução da sociedade na Europa [...] e 
que a cooperação neste campo necessita de uma análise das concepções nacionais, regionais e 
locais em matéria de ordenação do território, para chegar à adoção de princípios comuns que tenham 
por objetivo reduzir as diferentes regionais para assim, obter uma melhor ideia geral da utilização e 
da organização do espaço da distribuição das atividades, da proteção do meio ambiente e da 
melhoria da qualidade de vida.” 
Parecer:   
   A ordenação do território é, sem dúvida, parte dos planos referidos no item em questão e não 
necessita ser explicitada tanto mais que está contemplada em outros dispositivos do Projeto, quanto 
ao mérito.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:03167 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 54  
Suprima-se os itens XIII e XIV do art. 54 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
   A inclusão desses itens na constituição consistirá em incoerência grave no texto, haja vista que foi 
conferida autonomia plena ao Distrito Federal, não se justificando que o seu Poder Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia federal, Militar o Corpo de Bombeiro continuem a ser 
mantidos pela União.    
Parecer:   
   A especificidade da justiça e da segurança da Capital Federal exigem sua reserva à União, pelo 
que os itens devem ser mantidos.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03443 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 54, inciso IV  
Dê-se ao inciso IV do art. 54 do projeto  
a seguinte redação:  
Art. 54 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente, sempre sob o comando de  
autoridade brasileira; 
Justificativa:  
A emenda destina-se a compatibilizar este inciso IV do art. 54 com o inciso XXVI do art. 158 do 
projeto, determinando desde logo, que a passagem ou permanência de forças estrangeiras no 
território brasileiro somente se pode dar sob comando de autoridade brasileira. A omissão deste 
inciso IV do art. 51 e perigosa e põe em risco a soberania nacional.  
Parecer:   
   O adendo sugerido é desnecessário nessa forma, na medida em que a União determinará, através 
do Congresso Nacional, sob que comando dar-se-á o trânsito ou estacionamento de tropa previsto no 
item.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03565 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso X  
Dê-se ao inciso X do Art. 54 a seguinte redação:  
"X - estabelecer políticas gerais e setoriais  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social". 
Justificativa:  
A emenda tem por objetivo introduzir, entre as competências da União, a de elaborar e executar 
planos nacionais de ordenação do território. As Constituições brasileiras, até hoje, padeceram de uma 
aguda carência de disposições relativas ao espaço territorial e às condições concretas de 
organização da vida nacional: a distribuição da população e suas atividades no território, a utilização 
de recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
O atual Anteprojeto de Constituição, no título relativo à Organização do Estado, avançou ao incluir 
entre a competência dos Estados a de “estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, 
objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar racionalmente os recursos 
naturais e preservar o ambiente” (inciso III do Art. 52), o mesmo fazendo em relação aos Municípios: 
“promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação 
do solo urbano e rural”.  
Para complementar essas disposições, relativas aos Estados e Municípios e torna-las harmônicas em 
plano nacional, é que se propõe a presente emenda explicitando a competência da união para dispor 
sobre a ordenação do território.  
Em abono à emenda, deve-se citar que, em 1983, os ministros responsáveis pela ordenação do 
território dos países europeus, em reunião realizada em Torremolinos, na Espanha, aprovaram a 
Carta Europeia de Ordenação do Território. Nos considerados desta Carta eles reconhecem que “a 
ordenação do território constitui instrumento importante na evolução da sociedade na Europa [...] e 
que a cooperação neste campo necessita de uma análise das concepções nacionais, regionais e 
locais em matéria de ordenação do território, para chegar à adoção de princípios comuns que tenham 
por objetivo reduzir as diferentes regionais para assim, obter uma melhor ideia geral da utilização e 
da organização do espaço da distribuição das atividades, da proteção do meio ambiente e da 
melhoria da qualidade de vida.” 
Parecer:   
   A matéria está disciplinada no Substitutivo de forma ampla e adequada. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03671 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
1 - Acrescente-se onde couber, no título IV, capítulo II art. 54:  
Art. - As atividades nucleares de qualquer  
natureza somente serão admitidas para fins  
pacíficos, controladas pelo Poder Público, sob a  
fiscalização do Congresso Nacional e,  
supletivamente, pelas entidades representativas da  
sociedade civil. 
Justificativa:  
A síntese feita abrange o mérito do tema num único dispositivo, tornando desnecessário o acréscimo 
dos parágrafos citados.  
Parecer:   
   A emenda não corresponde à orientação adotada pelo Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
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   EMENDA:03672 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Suprima-se no Título IV, Capítulo II, artigo  
54, o Inciso XXIV, a alínea "c". 
Justificativa:  
A matéria está atendida pelo § 2° do artigo 415, do mesmo capitulo.  
Parecer:   
   O dispositivo está, sistemática e tecnicamente, bem colocado no artigo das competências 
legislativas da União.  
Pelo não recolhimento. 
   
   EMENDA:03679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo II  
Da União  
Art. 52. compete à União:  
I - manter relações com Estados estrangeiros  
e com eles celebrar tratados e convenções,  
participar de organizações internacionais;  
II - declarar guerra e celebrar a paz;  
III - organizar e manter a defesa nacional;  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente;  
V - decretar o estado de sítio, o estado de  
defesa e a intervenção federal;  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, armas, explosivos e  
substâncias tóxicas;  
VII - emitir moeda;  
VIII - fiscalizar as operações de crédito,  
câmbio, capitalização e seguros;  
IX - elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social;  
X - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;  
XI - explorar, diretamente ou mediante  
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concessão ou permissão:  
a) os serviços nacionais, interestaduais e  
internacionais de telecomunicações;,  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica interestaduais e o aproveitamento  
energético dos cursos d'água pertencentes à União;  
c) a navegação aérea e aeroespacial;  
d) o transporte aquaviário entre portos  
brasileiros e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites de Estado ou do Território; e  
e) os serviços e instalações de energia  
nuclear de qualquer natureza;  
XII - organizar e manter a Polícia Federal na  
forma definida em lei;  
XIII - exercer a classificação de diversões públicas;  
XIV - conceder anistia;  
XV - planejar e promover a defesa permanente  
contra as calamidades públicas, especialmente as  
secas e as inundações, com a participação dos  
Estados, Regiões e Municípios;  
XVI - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, internacional  
privado, penal, agrário, eleitoral, marítimo,  
aeronáutico, espacial, processual e do trabalho;  
b) desapropriação;  
c) requisição de bens e serviços civis e  
militares em caso de perigo iminente ou em tempo  
de guerra;  
d) águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal e energia;  
e) sistema monetário e de medidas; título e  
garantia dos metais;  
f) política de crédito, câmbio e  
transferência de valores para fora do país;  
comércio exterior e interestadual;  
g) navegação lacustre, fluvial, marítima,  
aérea e aeroespacial; o regime dos portos;  
h) trânsito e tráfego interestadual;  
i) riquezas do subsolo, mineração,  
metalurgia, águas, energia, florestas, caça, pesca  
e conservação da natureza;  
j) nacionalidade, cidadania e naturalização;  
l) populações indígenas;  
m) emigração, imigração, entrada, extradição  
e expulsão de estrangeiros;  
n) capacidade para o exercício das  
profissões;  
o) mediante normas gerais, sobre saúde,  
educação, seguridade social, produção, consumo,  
proteção ao meio ambiente, direito financeiro,  
econômico, tributário, urbanístico e das execuções  
penais; e  
p) criação de regiões de desenvolvimento  
econômico, áreas metropolitanas e microrregiões,  
definindo-lhes os critérios de caracterização e objetivos;  
VII - celebrar convênio e acordo com os  
Estados, Distrito Federal e Municípios, para  
execução de leis e serviços federais.  
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[...] 
Justificativa:  
   O Título em epígrafe trata da Organização do Estado. 
  Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
   Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se-lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados. 
   No elenco da matéria de competência da União buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo. 
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, áreas metropolitanas e Microrregiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o "modus faciendi" deva ser deferido à lei. 
   Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, 
e que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto. 
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto. 
Parecer:   
   Propõe a emenda uma nova redação no título IV do Projeto, concluímos pela aprovação parcial 
uma vez que vários dispositivos foram aceito no Substitutivo. 
   
   EMENDA:03680 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Artigo 54  
Modifique-se a redação do item IX do Art. 54,  
do Capítulo II, na forma seguinte:  
Art. 54 - Compete à União:  
I - ............................. 
II - ........................... 
IX - Estabelecer políticas gerais e setoriais  
bem como elaborar e executar planos nacionais de  
desenvolvimento econômico, social e regionais, com  
a participação dos Estados, Regiões e Municípios. 
Justificativa:  
Ao definir como competência da União, a elaboração e execução de planos nacionais de 
desenvolvimento econômico e social, sem mencionar expressamente a participação dos Estados e 
Municípios, o texto inserido no Anteprojeto da Sistematização reproduz o modelo concentrador e 
indevido de intervenção e superposição da União nos assuntos de interesse e competência dos 
Estados e Municípios.  
Por isso, sugerimos e modificação na redação do texto, registrando a necessidade de audiência e 
participação dos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   A redação adotada pelo substitutivo atende, a nível de princípio, quaisquer especificações a ele 
referentes, que devem ser deixadas aos planos previstos. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03681 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
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Dispositivos Emendados:  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União - Artigo 54, inciso  
22, alínea "v"  
Suprimir a alínea "v" do inciso 22 do Art.  
54, por incompatibilidade com o Art. 415. 
Justificativa:  
Enquanto o Art. 409 defina como competência da União, Estados e Municípios legislar sobre proteção 
ambiental a defesa dos recursos naturais a alínea “v” do inciso XIX do Art. 54 define como 
competência, apenas da União legislar sobre florestas, caça, pesca e conservação da natureza.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:03703 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
1 - Renumere-se o item XIII do Título IX, Capítulo VI, 
artigo 408 para o artigo 309 do Título VIII, Capítulo I,  
passando o atual artigo 309 para Parágrafo Único.  
2 - Em decorrência da modificação anterior,  
suprima-se a numeração de item XIII no artigo 414. 
Justificativa 
A matéria constante do Capítulo do Meio Ambiente como item do art. 408 é notoriamente vinculada, 
ao conteúdo do artigo 309. Por esse motivo devem estar interligadas no Capítulo mais apropriado, 
razão pela qual propõe-se sua inserção no Título da Ordem Econômica e Financeira.  
Parecer:   
   Pelo Art. 54, XX, do Projeto de Constituição, compete à União instituir um sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a bacia hidrográfica integrando 
sistemas específicos de cada uma das Unidades da Federação. Pelo Art. 309, no aproveitamento de 
seus recursos hídricos, a União, os Estados e Municípios deverão compatibilizar sempre as 
oportunidades de múltipla utilização desses recursos. O Art. 408 não faz referência expressa a 
gerenciamento de recursos hídricos. Entendemos que, estabelecido no texto constitucional o princípio 
contido no Art. 54, XX, os demais aspectos podem ser detalhados pela legislação ordinária.  
Concluímos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:03707 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Disposto Emendado: Artigo 50, incisos I e II.  
O Artigo 54 e respectivos incisos XX e XXI,  
do Projeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 54 - Ao legislar sobre águas, a União definirá:  
XX - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando  
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sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  
XXI - os critérios de outorga de direito de uso das águas. 
Justificativa 
A competência da União, para legislar sobre águas, já está prevista na letra d, do inciso XXIII, do Art. 
54 do projeto. Por isso, a definição da política nacional do sistema, assim como a referência aos 
critérios de outorga de direito deverão ser expressas de outra forma.  
Parecer:   
   A redação e coordenação dos dispositivos, no projeto, atendem ao proposto mais adequadamente. 
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03739 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso XXI  
O Artigo 54 e respectivo inciso XXI, do  
Projeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 54, XXI Ao legislar sobre águas, a  
União definirá:  
a) - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando  
sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  
b) - os critérios de outorga de direito de uso das águas. 
Justificativa 
A competência da União para legislar sobre águas, já está prevista na letra d, do inciso IXI, do Art. 49, 
do anteprojeto. Por isso, a definição da política nacional, do sistema assim como a referência aos 
critérios de outorga de direito deverão ser expressas de outra forma.  
Parecer:   
   A redação e coordenação dos dispositivos, no projeto, atendem ao proposto mais adequadamente. 
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03798 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inclua-se no art. 54, onde couber;  
Proíbe-se a instalação e funcionamento de  
reatores nucleares para produção de energia  
elétrica, exceto para finalidades científicas. 
Justificativa:  
Tal dispositivo corresponde exatamente ao Caput do Artigo 113 aprovado pela Comissão da Ordem 
Social, revelando-se, pois, inoportuna a sua supressão no projeto. 
Observe-se, pois oportuno, que o Artigo 408 do projeto incorporou em seu Caput tão somente o 
parágrafo único do mencionado Artigo 113.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, face à diretriz adotada no Substitutivo. 
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   EMENDA:03819 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IV - Capítulo II  
Art. 54 - Inciso XVII  
Sugere-se a seguinte redação ao mencionado  
inciso XVI:  
XVII - Exercer a classificação por faixa  
etária e horário dos programas das empresas de  
telecomunicações e a indicação esclarecedora  
quanto aos espetáculos de diversões. 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático apenas informar e esclarecer ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação da 
faixa etária dos espetáculos de diversões, como também, no intuito de proteger o menor, classificar 
tão somente por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Como a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio são opcionais, a ação do Estado deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, 
garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão do pensamento, de 
criação, produção, circulação, difusão e de acesso aos bens culturais.  
Parecer:   
   O substitutivo contempla de forma adequada e ampla a matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao inciso VIII do art. 49 do  
Projeto de Constituição:  
Dê-se ao inciso IX do art. 54 do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 54 - ........................ 
IX - fiscalizar as operações de natureza  
financeira, especialmente as de crédito, câmbio,  
de capitalização, bem como as de seguros e de  
previdência privada. 
Justificativa:  
É inquestionável o interesse de empresa privadas, notadamente estrangeiras, que pretendem aplicar, 
no Brasil, seus planos de captação de poupanças populares a título de contraoferta de pensões e 
montepios, utilizando-se de métodos de marketing para induzir a opinião público no sentido da 
preferência pela previdência privada.  
Como a matéria está intimamente ligada à previdência social, de que tratam os artigos 355 a 362 do 
Anteprojeto, entendemos de boa cautela que a fiscalização das operações relativas à previdência 
privada também deva ser da competência da União. 
Trata-se, ainda, de compatibilizar o dispositivo emendado com o disposto no art. 99, inciso XVI, do 
projeto.  
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Parecer:   
   A questão já está convenientemente contemplada no Substitutivo. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03976 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIV do artigo 54 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal;  
e acrescente-se o seguinte inciso ao mesmo  
artigo 54, reordenando-se os demais:  
"XV - manter as Polícias Civil e Militar e o  
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e  
dos Territórios;" 
Justificativa: 
   A proposta é técnica e adstrita aos precisos termos do Regimento da ANC e da Comissão de 
Sistematização. 
    A redação proposta tem o objetivo de adequar os textos do artigo 8º inciso XIII do anteprojeto 
aprovado pela COMISSAO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO com o que dispõem os artigos 254 e 
255 do Projeto de Constituição do insigne Relator BERNARDO CABRAL. 
   De fato, a simples supressão da Polícia Civil do texto original aprovado na Comissão Temática 
apenas solucionou parte do conflito de normas, porque se o artigo 255 dispõe que a Polícia Civil 
exerce suas atribuições sob a autoridade do respectivo Governador, motivo pelo qual não poderia a 
União organizá-la sem violentar a autonomia administrativa daquele, também, a polícia militar e o 
corpo de bombeiros estão sob a autoridade dos Governadores, na conformidade do artigo 254 do 
Anteprojeto de Constituição em foco. 
   Assim, a permanecer a redação do anteprojeto, a União irá dispor sobre a organização da PM e da 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios, ferindo a autonomia administrativa dos 
Governadores. 
   Por outo lado, desde que foram criados, o Distrito Federal e os Territórios têm sido mantidos pela 
União, porquanto a arrecadação deles é insuficiente para atender aos dispêndios públicos 
necessários, principalmente, nos setores de SEGURANÇA PÚBLICA, saúde e educação.  
O desdobramento do parágrafo XIV ora proposto atende à necessidade de compatibilizar os 
dispositivos acima citados, no que tange ao Distrito Federal e Territórios, preservando a autonomia 
administrativa dos respectivos Governadores, principalmente quanto ao Distrito Federal, uma vez que 
pretende-se datá-lo de autonomia, com eleição direta para Governador e Assembleia Legislativa. 
Parecer:   
   O substitutivo trata adequadamente da matéria objeto da emenda. Prejudicada. 
   
   EMENDA:04070 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- o inciso XIII do artigo 54 do projeto do  
Relator deve ter a seguinte redação:  
" XII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público, a Defensoria Pública e a  
Defensoria do Povo do Distrito Federal e dos Territórios." 
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Justificativa:  
Em diversas comissões foi aprovada a criação do instituto da Defensoria do Povo, e acatada pelo 
ilustre Relator. 
A emenda visa adaptar aqueles dispositivos com os deveres da União em relação à organização e 
manutenção do Defensor do Povo no Distrital Federal e Territórios.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04079 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao inciso IV do artigo 54 do projeto do Relator:  
"....., sempre sob o comando de autoridade brasileira"; 
Justificativa:  
A emenda visa compatibilizar o dispositivo aprovado pela Comissão de Organização do Estado, com 
dispositivo semelhante aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes.  
Esta comissão, ao fixar os atos de competência do Presidente da República, o autorize a permitir o 
ingresso de forças estrangeiras no país, sempre sob o comendo de autoridades brasileiras, conforme 
disposição do inciso XXVI do presente projeto. 
A emenda visa explicitar aquela disposição.  
Parecer:   
   Caberá justamente à União determinar tal condição, se e quando couber.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:04085 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao inciso XVI do art. 54 do projeto do Relator:  
"....., com prioridade à empresa e tecnologia nacional". 
Justificativa:  
A emenda visa adaptar o dispositivo, com o anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem 
Econômica e com o capítulo relativo a Ciência e Tecnologia.  
No primeiro está disposto que o ingresso do capital estrangeiro na economia brasileira se fará de 
forma supletiva e complementar (art. 302). No segundo, que a autonomia científica nacional é 
garantida da soberania.  
Para que estas proposições se efetivem na prática econômica é necessário proteger a empresa e a 
tecnologia nacional da concorrência do capital estrangeiro no mercado interno.  
Parecer:   
   A matéria está adequada e suficientemente contemplada no título da Ordem Econômica e 
Financeira. 
   
   EMENDA:04225 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 54, incisos XX e XXI. - Suprima-se os dispositivos. 
Justificativa 
A competência legislativa concernente aos recursos hídricos inclui-se, por evidente, naquela relativa 
às águas, contemplada no art. 54 XXIII, d. Assim, torna-se redundante a menção do artigo 54, XXIII, 
cujo tema específico é de ser regulado por lei ordinária, sendo de boa técnica, portanto, a supressão 
do dispositivo em apreço.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:04236 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Artigo 54 - inciso XII - letra b - Dê-se a seguinte redação:  
"b) os serviços e instalações de energia  
hidrelétrica e o aproveitamento energético dos  
cursos d'água;" 
Justificativa:  
Não há razão para alternar-se o regime histórico das concessões dos serviços de energia elétrica, 
dentro como Poder Concedente a União Federal e como órgão fiscalizador o Ministério das Minas e 
Energia. 
Esse regime jamais impediu que os Estados organizassem as suas próprias empresas de produção e 
distribuição de energia elétrica.  
A redação original trará extremas dificuldades para a organização de uma política nacional de 
energia, vez que o Estado, como Poder Concedente, poderá estabelecer suas próprias tarifas e 
normas de serviço peculiares, sem a uniformidade desejável e que sempre se pretendeu alcançar. 
O dispositivo proposto se restringe à energia hidráulica, deixando à competência estadual e municipal 
outras fontes não convencionais de energia, matéria de âmbito regional e local a merecer especial 
atenção, em face dos avanços tecnológicos na área da bioenergética e da energia solar, para uso 
urbano e rural.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:04237 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Artigo 54 - inciso X - Dê-se a seguinte redação:  
"X - estabelecer políticas gerais e  
setoriais, nos limites de sua competência, bem  
como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social". 
Justificativa:  
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A redação anterior poderia dar margem a incertezas quanto à área de atuação da União, invadindo 
competências estaduais ou municipais, a pretexto de estabelecer políticas gerais e setoriais. 
Evidente não é esse propósito da Constituição vez que, concomitantemente, em caso específico, foi 
estabelecida competência própria para a União legislar sobre “política de Crédito, câmbio e 
transferência de valores; comércio exterior e interestadual” (artigo 54, inciso XXIII, letra f). 
A redação proposta visa afastar esse inconveniente.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:04380 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   - Suprima-se a alínea a do art. 54, inciso  
XXIV, renumerando-se os demais. 
Justificativa:  
O Brasil vem se submetendo às normas internacionais estabelecidas para salvaguarda da utilização 
da energia atômica, cumprindo-se integralmente. 
De outro lado, o Brasil vem acompanhando e participando dos tratados e acordos que disciplinam o 
uso da referida energia.  
A redação proposta veta o emprego dessa forma de energia para acionar motores de submarinos e 
motores empregados em belonaves.  
Assim, o texto proposto limita e inibe o desenvolvimento e o emprego de turbinas e motores mais 
eficientes, colocando liminarmente o Brasil em situação de inferioridade.  
Não se trata de pugnar pelo desenvolvimento de um artefato nuclear, mas, sim, de evitar que o texto 
da Nova Carta Magna venha a prejudicar a Nação, vetando o acesso a novas formas de propulsão.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
      
   EMENDA:04560 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITO EMENDADO: Art. 54  
Acrescente-se ao inciso quarto do artigo 54,  
ao seu final, a seguinte expressão:  
Art. 54 - ..................................  
IV - ...... vedada a concessão de bases militares. 
Justificativa:  
A expressão proposta busca adequar o inciso IV do art. 54 aos dispositivos que delimitam os 
princípios fundamentais da proposta em particular os incisos IV, V e VI do art. 11, nos quais está 
escrito que o Brasil preconiza o desarmamento geral, a dissolução dos blocos político-militares e o 
estabelecimento de um sistema universal capaz de assegurar a paz entre os povos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:04623 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 54, Inciso XIX, letra "h"  
O artigo 54, Inciso XIX, letra "h", do  
Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 - ..................................  
XIX ........................................  
h) trânsito e transporte de pessoas e bens  
nas vias terrestres. 
Justificativa:  
O texto do anteprojeto “trânsito e tráfego interestadual e rodovias e ferrovias federais”, é confuso, em 
primeiro lugar, porque as expressões “tráfego e trânsito” são equivocas, e, em segundo porque a 
redação permitiria à União legislar apenas para trânsito em rodovias e ferrovias federais, permitindo 
aos Estados e Municípios legislarem diferentemente que a União e não apenas supletivamente como 
é a tradição brasileira.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04629 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54, Inciso XII, letra "d"  
O Artigo 54, Inciso XII, letra "d" do  
Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 - ..................................  
XI - ........................................  
d) As vias de transporte entre portos  
marítimos e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites de Estado ou Território; 
Justificativa:  
A redação atual restringe a competência da União, de explorar, diretamente ou mediante concessão 
ou permissão, apenas com relação ao transporte aquaviário, deixando de lado o transporte aéreo, 
ferroviário e rodoviário.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:04632 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54, capítulo II,  
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Inciso XVIII  
Inclua-se no anteprojeto:  
Art. 54 - ..................................  
XVIII - conceder anistia, com a anuência do  
Congresso Nacional. 
Justificativa:  
Sendo a anistia um ato que o anistiado tenha sido envolvido em problemas graves de segurança 
nacional, ou de afronta à nossa Pátria e, normalmente as condenações são, na esmagadora maioria 
das vezes, praticadas contra políticos, nada melhor do que o Congresso para ser ouvido, no 
momento de se conceder uma anistia.  
Parecer:   
   A União compreende, de certo, o Congresso Nacional, que será o responsável primeiro pelo 
exercício da referida competência.  
A explicação é despicienda.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:04648 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54, CAPÍTULO II,  
INCISO IV  
Inclua-se no inciso IV, do capítulo II,  
do Artigo 54, o seguinte  
Art. 54 - ..................................  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente, desde que autorizados pelo  
Congresso Nacional. 
Justificativa:  
Consideramos de muita responsabilidade, ficar somente a cargo da União, autorizar ou permitir que 
forças estrangeiras transitem pelo território nacional, sem que esta decisão passe pelos legítimos 
representantes do povo, que são os senhores Deputados e Senadores. 
Parecer:   
   A União compreende, de certo, o Congresso Nacional, que será o responsável primeiro pelo 
exercício da referida competência.  
A explicação é despicienda.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:04664 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, Capítulo II, inciso XIV.  
Inclua-se no anteprojeto:  
Art. 54 - ..................................  
XIII - ......................................  
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"a" - executar os serviços de Política  
Marítima, Área de Fronteira, através da Polícia  
Federal, e, por este mesmo órgão nas rodovias,  
ferrovias e portos federais, na parte referente a  
crimes contra a vida e o patrimônio. 
Justificativa: 
   Além de organizar e manter o sistema de policiamento em todo território nacional achamos que 
deverá constar do texto Constitucional a alínea "a" que virá definir com mais precisão as obrigações 
da União neste setor, por medida de segurança nacional. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:04852 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do art. 54 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa:  
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04882 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa:  
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04957 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação - Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 54 - inciso XIV  
Acrescente-se a alínea "a" ao inciso XIV.  
"Alínea a) "Executar os serviços de polícia  
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marítima, aérea e de fronteira, através da Polícia  
Federal e, por este mesmo órgão, nas rodovias,  
portos e ferrovias federais, na parte referente a  
crimes contra a vida e o patrimônio." 
Justificativa: 
   É evidente que, no texto no anteprojeto, ficou faltando ajustar a competência da Polícia Federal, 
que vai atuar no setor marítimo, aéreo e de fronteira, com o setor portuário, rodoviário e ferroviário, 
onde se passam essas ações. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:05030 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se a expressão "de previdência" no  
inciso IX do artigo 54 do Anteprojeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa:  
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois ficar sujeito a fiscalização da União.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IV  
Capítulo II  
Artigo 54  
Compete à União  
- Regular os serviços de transporte de  
passageiros e carga, visando proteger o usuário e  
prover a adequação dos serviços. 
Justificativa:  
A competência da União nesta matéria está em função do desenvolvimento espontâneo, e às vezes 
caótico, da maioria das cidades brasileiras de médio e grande portes, e o achatamento do salário real 
dos trabalhadores urbanos, conduzindo a um impasse estrutural que traduziu no desequilíbrio crônico 
entre a capacidade de pagamento dos usuários e o alto custo de produção dos serviços de 
transportes.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IV  
Capítulo II  
Artigo 54  
Dê-se ao inciso XX do art. 54 a seguinte redação:  
"Compete à União  
- Legislar sobre  
concessão, autorização, exploração e  
aproveitamento dos cursos d'água para transporte,  
mediante apresentação de projetos de múltiplo  
aproveitamento integrado e preservação do  
equilíbrio ambiental." 
Justificativa 
A experiência vem demonstrando que, os projetos de hidrelétricas, raramente contemplam os setores 
potencialmente atuantes após a formação do lago. O setor transporte talvez seja o mais penalizado, 
pois, a não implantação de eclusas nas barragens obstaculiza qualquer tipo de movimentação de 
carga na hidrovia, tornando-se fator de estrangulamento ao transporte de carga e passageiros, na 
modalidade de transporte de menor custo operacional.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
   
   EMENDA:05041 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Capítulo IV  
Capítulo II  
Art. 54  
Compete à União  
- Elaborar o Plano Plurianual de Transportes. 
Justificativa:  
O objetivo maior da política nacional de transporte é orientar o desenvolvimento de um sistema que 
atenda plenamente às necessidades de transportes do País, tanto no que diz respeito à 
movimentação dos passageiros, quanto no que se refere a mercadorias, pelo mais baixo custo global 
para a economia nacional.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05088 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título III  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 179  

 

Capítulo II  
Artigo 54  
Compete à União  
- Instituir impostos sobre transporte de qualquer natureza. 
Justificativa:  
Visa, nesta Emenda, a definição de uma política orientada no sentido de que o preço de cada serviço 
de transporte reflita seu custo econômico em regime de eficiência.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda seja incluído um item no artigo 270, dando competência à União para "instituir 
impostos sobre transporte de qualquer natureza".  
Ora, o transporte é uma espécie de serviço e, portanto, já incluído na competência dos Estados, 
conforme item III do artigo 272.  
A criação do imposto no âmbito da União viria não só desuniformizar o tratamento tributário dado aos 
serviços em geral, como também reduziria o montante das receitas que o projeto direcionou aos 
Estados e aos Municípios, para lhes garantir plena autonomia financeira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05092 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Ao Título IV - capítulo II - Da União  
ACRESCENTE-SE  
Ao artigo 54, o item XX, como segue:  
"XX - Promover a ordenação e território  
nacional, através das normas urbanísticas de  
interesse geral e dos planos plurianuais de  
desenvolvimento urbano e regional, a serem  
aprovados pelo Congresso Nacional". 
Justificativa:  
O planejamento nacional é elemento indispensável para otimização dos recursos, democratização 
das decisões e compatibilização de ações setoriais.  
É também o único elemento capaz de coibir as intervenções casuísticas, muitas vezes de porte 
gigantesco.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05108 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título III  
Capítulo II  
Artigo 54  
Compete à União  
Explorar diretamente ou mediante concessão,  
permissão, licença ou contrato o transporte de  
passageiros, de carga aérea, terrestre e marítimo. 
Justificativa:  
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O transporte coletivo, ao lado de sua importante participação no total dos deslocamentos urbanos, 
tem como clientela predominantemente as classes de menor poder aquisitivo, porém, já se vem 
notando que as faixas mais pobres da população estão encontrando dificuldade para utiliza-lo, de 
decorrência da elevada incidência de seus custos nos orçamentos familiares.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05113 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título III  
Capítulo I  
Artigo 54 - XIV  
Compete à União  
- Organizar e manter a Polícia marítima,  
rodoviária, aérea e de fronteiras. 
Justificativa: 
   Somente a União, através dos seus diversos mecanismos de poder de polícia poderia definir 
normas que proporcionassem a organização da polícia marítima, rodoviária, aérea e de fronteiras. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05159 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IV - Capítulo II  
Art. 54 - Inciso XVII  
Sugere-se a seguinte redação ao mencionado  
inciso XVI:  
XVI - Exercer a classificação por faixa  
etária e horário dos programas das empresas de  
telecomunicações e a indicação esclarecida quanto  
aos espetáculos de diversões. 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático apenas informar e esclarecer ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação da 
faixa etária dos espetáculos de diversões, como também, no intuito de proteger o menor, classificar 
tão somente por faixa etária e horário a programação das empresas de telecomunicações.  
Com a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio são opcionais, a ação do Estado deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, 
garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão do pensamento, de 
criação, produção, circulação, difusão e de acesso aos bens culturais.  
Esta emenda é de recomendação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões 
do Paraná e Associação Nacional das Entidades dos Artistas e Técnicos.  
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
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- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de Ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários;  
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, a flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enrijecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros noutros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional.  
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria a esses trabalhadores, quando em vinte (20) 
anos de carreira, após grandes sacrifícios pessoais pela sua arte e em prol do desenvolvimento 
cultural de nosso povo, já não se encontram em condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão.  
Esta emenda é recomendada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do 
Paraná e da Associação Nacional das Entidades dos Artistas e Técnicos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:05195 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 54, inciso X  
Dê-se ao inciso X do art. 54 a seguinte redação:  
"X - estabelecer políticas gerais e setoriais  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social." 
Justificativa:  
A emenda tem por objetivo introduzir, entre as competências da União, a de elaborar e executar 
planos nacionais de ordenação do território. As Constituições brasileiras, até hoje, padeceram de uma 
aguda carência de disposições relativas ao espaço territorial e às condições concretas de 
organização da vida nacional: a distribuição da população e suas atividades no território, a utilização 
de recursos naturais e equipamentos produtivos do país.  
O atual Anteprojeto de Constituição, no título relativo a Organização do Estado, avançou ao incluir 
entre a competência dos Estados a de “estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, 
objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar racionalmente os recursos 
naturais e preservar o ambiente” (inciso III do Art. 52), o mesmo fazendo em relação aos Municípios: 
“promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação 
do solo urbano e rural”.  
Para complementar essas disposições, relativas aos Estados e Municípios e torná-las harmônicas em 
plano nacional, é que se propõe a presente emenda explicitando a competência da união para dispor 
sobre a ordenação do território.  
Em abono à emenda, deve-se citar que, em 1983, os ministros responsáveis pela ordenação do 
território dos países europeus, em reunião realizada em Torremolinos, na Espanha, aprovaram a 
Carta Europeia de Ordenação do Território. Nos considerados desta Carta eles reconhecem que “a 
ordenação do território constitui instrumento importante na evolução da sociedade na Europa [...] e 
que a cooperação neste campo necessita de uma análise das concepções nacionais, regionais e 
locais em matéria de ordenação do território, para chegar à adoção de princípios comuns que tenham 
por objetivo reduzir as diferentes regionais para assim, obter uma melhor ideia geral da utilização e 
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da organização do espaço da distribuição das atividades, da proteção do meio ambiente e da 
melhoria da qualidade de vida.” 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05258 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, Inciso IX  
Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa:  
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, pois, ficar 
sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Preferiu-se transferir a matéria objeto da emenda para a competência para legislar 
concorrentemente da União e dos Estados, aprovando-se a ideia desta proposição. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05283 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO A SUBSTITUIR: INCISO XVI, DO ART. 54  
Dar ao inciso XVI, do art. 54 a seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
XVI - disciplinar o acesso ao mercado interno. 
Justificativa:  
A redação original do inciso XVI do artigo 54 confere competência à União Federal para disciplinar o 
acesso ao mercado interno “de modo a viabilizar o desenvolvimento socioeconômicos, o bem-estar 
do povo e a realização da autonomia tecnológica cultural do País”.  
O artigo 395 dispõe que “o Estado promoverá o desenvolvimento científico, a autonomia e a 
capacitação tecnológica, para a garantia da Soberania da Nação e a melhoria das condições de vida 
e de trabalho da população e a preservação do meio ambiente”.  
A redação proposta, sem as qualificações do texto do inciso no Projeto, além de ser mais concisa, 
deixa mais ampla a competência da União para regular a matéria.  
Parecer:   
   O texto do Substitutivo contempla, no mérito a proposição.  
Somos pela aprovação parcial do mérito. 
   
   EMENDA:05328 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, onde couber, no Título IX,  
Capítulo V, do Projeto de Constituição, o seguinte artigo:  
"Art. 412. Compete à União:  
I - explorar, diretamente ou mediante  
concessão, permissão ou autorização, os serviços  
de telecomunicações;  
II - legislar sobre telecomunicações,  
frequências radioelétricas e serviços postais;  
III - manter e explorar o Serviço Postal e o  
de Telegramas, sob regime de monopólio.  
§ 1o. - A Lei disporá sobre o regime das  
empresas prestadoras dos serviços públicos de  
telecomunicações, estabelecendo tarifas que  
permitam a justa remuneração dos investimentos.  
§ 2o. - É assegurado o sigilo da  
correspondência postal e telegráfica e das  
telecomunicações, salvo o disposto em lei. 
Justificativa:  
A redação que ora se sugere, representa o consenso da maioria absoluta da Comissão da Família, 
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, não aproveitada no 
Anteprojeto, no Capítulo da Comunicação.  
Constituiria um verdadeiro retrocesso institucional renunciar-se ao monopólio da União sobre os 
Serviços Postais e Telegráficos, pela sua magnitude e interesse comunitário e público.  
Por sua vez, os Serviços de Telecomunicação deverão ficar, por comando constitucional, submetidos 
à administração e supervisão da União, garantindo-se, de forma coerente sua expansão e integração 
nacional, ordenadamente e segundo diretrizes gerais traçadas para todo o território nacional.  
E, ademais, imprescindível, que se assegure por norma superior, a imperiosa necessidade de uma 
justa remuneração dos investimentos, para impulsiona sua aplicação, modernização e expansão em 
favor do interesse nacional, evitando-se o trauma da estagnação e sucateamento das instalações 
existentes. O País não poderá retroceder nas conquistas tão brilhantemente conquistadas.  
Parecer:   
   Acatada parcialmente, no art. 54. 
   
   EMENDA:05609 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao item I do art. 54 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"I - Manter relações na ordem internacional e  
assinar atos com os demais sujeitos de Direito  
Internacional e que direta ou indiretamente  
obriguem o Brasil;" 
Justificativa:  
“Manter relações internacionais e participar de organizações internacionais, bem como assinar 
convênios e convenções”, a fórmula que ora intende-se substituir traduz uma visão obsoleta do que 
seja efetivamente a Sociedade Internacional. O caráter progressivo do Direito Internacional já 
superou de há muito a estrutura baseada na mera relação interestatal e de organizações 
internacionais.  
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Outrossim, a terminologia “convênios e convenções”, desprovida de sentido jurídico, gera hesitação 
quanto ao seu efetivo alcance, além de não corresponder à terminologia que é empregada em outra 
parte do Projeto que trata da mesma matéria (Art. 158/XII).  
A fórmula oferecida, além de exaustiva em relação à matéria, na objetividade e tecnicismo de 
expressões como “ato” e “sujeitos de direito internacional”, contém ainda a clausula aditiva “e que 
direta e indiretamente obriguem o Brasil” em necessária referência a atos vinculantes que sejam 
celebrados entre o Brasil e pessoas jurídicas alheias a ordem internacional. 
A presente emenda implica alteração de outro dispositivo, nos termos do art. 23 § 2° do Regimento 
Interno da A.N.C Trata-se do art. 158, item XIII, ao qual se dá a seguinte redação: 
“XIII – celebrar atos internacionais com os demais sujeitos de Direito Internacional e que direta ou 
indiretamente obriguem o Brasil, “ad referendum” do Congresso Nacional”; 
Tal emenda decorre da necessidade de uniformização terminológica, a partir de toda justificação já 
acima deduzida.  
Parecer:   
   Preferiu-se uma nova redação para o inciso I, do art. 54, abrangente dos propósitos da emenda. 
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:05698 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
A alínea "b", do inciso XII, do artigo 54, do  
capítulo II da União, passa à ter a seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
XII - ....................... 
a) - ........................ 
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
d'água; 
Justificativa:  
O art. 308, do Capitulo I, do Título VIII, estabelece que o aproveitamento dos potenciais de energia 
hidráulica, depende de autorização ou concessão do Poder Público (União), no interesse nacional. 
Compatível com o mesmo o artigo 309 estabelece que a União, os Estados e Municípios deverão 
compatibilizar sempre as oportunidades de múltipla utilização desses recursos. Compatível, ainda 
com o conteúdo dos artigos 308 e 309 o artigo 306 estabelece que os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial, e 
pertencem à União.  
Dessa forma não há de se entender como preceitua o Projeto, um caráter restritivo de aproveitamento 
energético dos cursos d’água pertencentes à União mas, sim, de todos os aproveitamentos d’agua do 
território nacional de forma integrada e sem permitir diferenciações regionais. , 
Não há como se desvincular o Sistema Brasileiro de energia elétrica com os aproveitamentos 
energéticos dos cursos d’água já que a energia elétrica, na sua quase totalidade, é de origem 
hidráulica.  
O sistema de energia elétrica do Brasil foi planejado e construído de forma integrada de modo à não 
propiciar diferenciações regionais possibilitando o imperativo atendimento de energia elétrica, 
indispensável ao desenvolvimento industrial, rural e urbano, de forma equitativa.  
A interligação do sistema elétrico nacional, atualmente, é bastante vasto propiciando vários tipos de 
intercâmbios em vários níveis de tensões (voltagens), desde transmissão até distribuição.  
Não se pode vincular as interligações elétricas com dividas geográficas o que implicará, fatalmente, 
numa grande restrição aos interesses nacionais. Os serviços e instalações de energia elétrica, dessa 
forma, não são de âmbito interestadual mas, sim, de âmbito nacional em função dos múltiplos 
aproveitamentos hidráulicos e das múltiplas formas de energia que são e podem vir a ser injetadas no 
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sistema elétrico nacional (energia nuclear, carvão vegetal, do petróleo, da agroindústria do álcool 
etc.). 
Compatível com esse espírito o Projeto estabelece no Art. 54, inciso XXIII, letra “d” a competência da 
União em legislar sobre águas e energia. Vai mais além e no Art. 305 estabelece tarifas que permitam 
justa remuneração, o regime das empresas concessionarias, o direito do usuário e, até mesmo, a 
obrigatoriedade de manter o serviço adequado e acessível. 
Como pretender restringir “no âmbito” se temos que obter as condições adequadas e acessível em 
todo território nacional? 
Somente a federalização dos serviços de energia elétrica, implantada pela Constituição de 1946, com 
base no Código de Águas de 1934, permitiu fosse uniformizada a frequência elétrica, os padrões de 
tensões e construção, em todo País, estabelecido o planejamento global do setor e a exploração 
racional dos recursos disponíveis. Permitiu a oferta de energia à custos econômicos em todas as 
áreas do território nacional, principalmente em Estados do Norte e Nordeste, cujos custos de energia 
elétrica seriam insuportáveis, se os sistemas elétricos deixassem de ser um serviço público federal. A 
competência federal não significa qualquer restrição à participação dos Estados na exploração dos 
serviços de energia elétrica, através de sociedade de economia mista sob controle estadual, como 
ocorre atualmente.  
Num país de dimensões continentais sujeito em suas regiões às mais adversas condições climáticas 
não há como conceber atribuições restritivas que impeçam as transferências de grandes blocos de 
energia, através do sistema interligado, das regiões mais favorecidas para as menos favorecidas.  
Há de se destacar, ainda, que num horizonte de 5 anos, os sistemas regionais interligados, será um 
único sistema interligado, não sendo cabível fracionar a competência legislativa e da outorga de 
concessão (ou execução) sob pena de estabelecer-se verdadeiro caos, representando pela 
multiplicidade de normas estaduais e federais incidindo sobre um sistema, cujo gerenciamento 
restará impraticável e incompatível com o estabelecido no artigo 309. 
Não se pode desvincular e nem pretender fracionar instalações de energia elétrica do aproveitamento 
energético dos cursos d’água.  
Não se pode pretender estabelecer divisas geográficas num sistema integrado de energia elétrica que 
foi todo construído de forma a propiciar ofertas não diferenciadas.  
Não se pode pretender fragmentar todo alicerce existente no setor da energia elétrica tendo a 
Eletrobrás, como holding, e o DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, como 
fiscalizador imparcial, órgãos do Ministério das Minas e Energia, pela pretendida restrição sob risco, 
até mesmo, de uma eventual quebra do sistema de tarifa única que causaria enormes diferenciações 
regionais, mormente aos Estados do Norte e Nordeste, menos favorecidos.  
Não se pode pretender descentralizar e restringir o que a União tem demonstrado grande eficiência e 
eficácia. O setor de energia elétrica brasileiro é um dos mais bem estruturados e desenvolvidos de 
nosso país graças ao comendo da União.  
Eis os motivos de nossa EMENDA, que consideramos fundamental para a continuidade do setor 
elétrico e para o interesse nacional.  
Parecer:   
   Apesar do objetivo de compatibilização de artigos, prefere-se a manutenção da disposição 
apresentada no projeto. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:05736 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditivo-Supressiva  
Dispositivo Emendado: letra "a" do item XII  
do artigo 54.  
- A letra "a" do item XII, bem como o item  
XII, tudo do artigo 54 do Projeto de Constituição  
passa ter a seguinte redação:  
XII - explorar, diretamente ou mediante  
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autorização, permissão ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações; 
Justificativa:  
A forma indireta de prestação dos serviços de telecomunicações deve abranger toda a extensão 
conceitual desses serviços. Logo, os serviços privados devem ser delegados por meio do instituto da 
autorização; os serviços de natureza pública exigirão a forma contratual da concessão; e aqueles 
serviços intermediários que se revestem de características de ambos (privados e públicos), porém de 
alcance e extensão mais restritos, devem ser alegados por meio de permissão.  
Advogamos a aplicação dos três institutos do Direito Administrativo acima mencionados, quanto aos 
serviços de telecomunicações. Quanto aos demais, constantes das letras seguintes, não podemos 
afirmar se a eles são adequados tais institutos. Mister se faz, considerar, no entanto, que a 
complexidade conceitual não deve ser prejudicada pela decisão sistemática que se deseja imprimir.  
Por outro lado, a divisão dos serviços de telecomunicações em nacionais, interestaduais e 
internacionais é imprecisa e inadequada. Vejamos: 

a) Imprecisa – o conceito “interestadual” está contido no conceito “nacional”. Desta forma, o 
“interestadual” está a mais, está sobrando, logo é desnecessário. 

b) Inadequada – essa divisão com nada contribui. Acrescenta apenas um detalhamento que, a 
nosso ver, é plenamente dispensado por tratar-se de uma norma constitucional.  

Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:05789 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa à União. (Artigo 54)  
Art. - Compete à União explorar diretamente,  
ou mediante autorização ou concessão do Congresso  
Nacional os serviços de telecomunicações.  
Parágrafo único. Nas hipóteses de  
autorização, concessão ou renovação o Congresso  
Nacional ouvirá a comunidade interessada, antes de  
se pronunciar a respeito. 
Justificativa:  
Hoje o Poder Executivo detém importante poder no que se relaciona com a autorização ou concessão 
(bem como da renovação) dos serviços de telecomunicações, especialmente a respeito das 
emissoras de rádio e de televisão.  
O poder de formar a opinião pública, por parte dessa emissora, é tão grande que, mais adiante, ao 
cuidar da Ordem Econômica e Social, os textos constitucionais têm tido o cuidado de exigir que os 
proprietários e administradores sejam brasileiros natos, vedando ainda qualquer tipo de sociedade 
por ações ao portador. 
Entendo que o Congresso Nacional deve ser o juiz das concessões, autorizações e renovações por 
ser o representante do povo, que tanto se pretende defender contra a investida de estrangeiros. Não 
me parece adequado que o Presidente da República, e apenas ele, decida sobre tão importante 
questão.  
O Congresso Nacional, fórum adequado para essas decisões, dever ter o cuidado de ouvir as 
comunidades atendidas pelas emissoras que pleiteiam a renovação bem como sobre aquelas que se 
desejam instalar. É medida prudente e que, estou certo, será aprovada pelos nobres pares.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:05874 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 54, XII, "a" e "b".  
Dê-se a seguinte redação ao capítulo do item  
XII do artigo 54 e suas alíneas "a" e "b".  
"Art. 54  
XII - Explorar diretamente ou mediante  
autorização, permissão ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de  
energia elétrica de qualquer origem ou natureza." 
Justificativa:  
No caso de não ser exercida a exploração direta, propõe a emenda a inclusão da autorização como 
uma das alternativas de exploração, posto que permite maior flexibilidade, no interesse público. A 
concessão constitui o tipo mais tradicional de norma sobre os serviços concedidos e apresenta 
rigidez com perda da eficiência e qualidade dos serviços, em que possa o poder público, salvo 
indenização, retomar os serviços.  
Por outro lado, considera-se mais adequada a manutenção da norma atual em relação aos serviços 
de telecomunicações e energia elétrica, cujos modelos vigentes têm aprovado bem tanto financeira 
quanto tecnologicamente. Dir-se-ia que é preciso descentralizar. Essa contudo é uma 
descentralização que não interessa aos estados e municípios, porquanto há condicionantes de 
natureza tecnológica, particularmente em relação às telecomunicações, e elevado volume de 
recursos, no caso da energia elétrica, a que somente três estados têm pedido atender São Paulo, 
Minas Gerais e Paraná. A norma é assim, prejudicial aos estados mais pobres.  
Por outro lado, o fato de ser competência da União, não impede que os estados e, eventualmente, os 
municípios, que possam e desejem arcar com tais ônus tornem-se concessionários.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:05875 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 54  
Acresça-se ao artigo 54, XII, a seguinte alínea:  
"Art. 54 - ............................. 
e) transporte coletivo de alta capacidade." 
Justificativa:  
Constitui o transporte de massa nas nossas metrópoles problema cada vez mais grave, que vem 
sendo equacionado pelo governo da União, através da CBTU – Cia Brasileira de Trens Urbanos, tal 
como já fez em Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre, além de atuar nos trens de subúrbio do Rio e 
São Paulo, estando em fase de incorporação dos demais, mediante transferência da RFF. Inexiste 
contudo, na Constituição, norma explícita que defina o nível de governo do que o cidadão brasileiro 
deva cobrar este tipo de serviço.  
Constitui, por outro lado, evidente função metropolitana, que nos termos do Projeto de Constituição 
deve ser objeto de mecanismo de cooperação de recursos e de atividades dos três níveis de governo 
(art. 73, § 2°), havendo assim clara e nítida compatibilidade. 
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O fato é que, mesmo com os novos recursos que lhe destina o novo sistema tributário, nem 
municípios, nem estados terão condições para implantar este tipo de serviço, que demanda, ademais, 
uniformidade quanto a sua política tarifária e tecnológica, a nível nacional.  
Parecer:   
   O disposto no projeto, quando se refere ao transporte ferroviário já engloba o de alta capacidade. 
Pela prejudicialidade 
   
   EMENDA:05876 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 54, XXII  
Suprima-se o item XXII do art. 54 do Projeto. 
Justificativa:  
O disposto neste item já está incluído e contemplado no item X do mesmo artigo, que tem enunciado 
mais global e genérico, a saber: “estabelecer políticas gerais e setoriais, bem como elaborar e 
executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social”.  
A norma que o dispositivo mantém é remanescente do início de implantação do processo de 
planejamento no país, de bases setoriais, não se justificando mais hoje em dia, quando já se 
alcançou e atingiu estágios mais amplos de consideração do conjunto de variáveis e fatores que 
constroem e compõe o desenvolvimento nacional.  
Suprima-se, portanto, o dispositivo.  
Parecer:   
   Em virtude de modificação no art. 54, inciso X, prejudicou-se a presente emenda. 
   
 
   EMENDA:06102 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item XVII, do  
art. 54, do Projeto de Constituição:  
" - exercer indicação esclarecedora aos  
espetáculos de diversões e classificação à  
programação das empresas de telecomunicações". 
Justificativa:  
Justifica-se a redação sugerida considerando-se no sentido de que a programação das empresas de 
telecomunicações, seja de classificação por faixa etária e horário e que, com relação aos espetáculos 
de diversões, seja o público informado e esclarecido quanto a natureza, conteúdo e faixa etária.  
Parecer:   
   Prefere-se a manutenção do dispositivo tal como se encontra no texto do projeto por estar de 
acordo com a melhor orientação para a matéria. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06190 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" ao Inciso IX do art. 54 do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa:  
O setor de previdência é de vital importância na vida econômica e social do país, devendo pois, ficar 
sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   A colhida, preferindo-se deslocar a matéria para a concorrência de legislação da União e dos 
Estados. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06230 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA - DISPOSITIVO EMENDADO: art. 54.  
Inclua-se no art. 54, como inciso X, o  
seguinte, renumerando-se os demais incisos:  
X - Fica a União obrigada a divulgar  
mensalmente no seu Diário Oficial lista dos  
importadores e exportadores e os respectivos  
produtos negociados que devem conter os nomes dos  
negociadores, tanto do setor privado quanto do  
setor público, e, adicionalmente:  
a) o valor das importações ou exportações;  
b) a quantidade dos produtos e sua  
classificação aduaneira;  
c) a procedência do produto estrangeiro;  
d) o destino do produto nacional. 
Justificativa:  
A sociedade brasileira precisa saber quais as firmas que estão obtendo, autorização, dos órgãos 
competentes, em situações de extrema escassez de divisas ou em qualquer outra ocasião, para 
importar insumos, matéria-prima, máquinas, equipamentos ou bens de consumo ou para exportar 
produtos indispensáveis ao mercado interno.  
Ampla divulgação dessas informações pelo Diário Oficial da União serviria para manter os 
interessados atentos ao que ocorre com nosso mercado exterior. 
Sabe-se, frequentemente, de casos de importações absurdas e inoportunas, como de produtos 
agropecuários feitas ás vésperas das respectivas safras. 
O público brasileiro, ao tomar conhecimento preciso sobre o que se importa e se exporta no Brasil, 
terá oportunidade de tornar-se fiscal e crítico da política governamental, como é de se desejar numa 
democracia.  
Evidentemente, ao excetuar da listagem de produtos relacionados à Segurança Nacional, queremos 
nos referir a armamentos, matéria-prima para indústria bélica e artigos semelhantes, cujo comércio 
não deve tornar-se conhecido dos países envolvidos na transação.  
Parecer:   
   Apesar do inegável mérito da emenda trata-se de matéria específica de lei ordinária, não 
merecendo figurar no texto constitucional. 
   
   EMENDA:06241 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: inciso X, do art. 54  
Dê-se a redação seguinte ao inciso X, do art. 54.  
"X - Os orçamentos fiscal e monetário, bem  
como os orçamentos de investimentos das empresas  
mistas sob controle da União, adotarão o critério  
da regionalização, com ele articulados e  
sincronizados, visando à maior efetividades das  
suas ações". 
Justificativa:  
A regionalização dos orçamentos é decorrência natural da incorporação do enfoque espacial de 
planejamento. Planejar e orçar constituem, a rigor, etapas de um mesmo processo, e são examinadas 
separadamente, apenas, por razões metodológicas.  
Parecer:   
   Apesar da justeza da proposição, a emenda versa matéria a ser disciplinada em lei ordinária. 
Ademais, a redação, tal como está proposta, não se encaixa no tipo de redação iniciada no "caput" do 
artigo 54. 
   
   EMENDA:06319 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte inciso, a ser  
numerado como inciso XVI, renumerando-se os  
demais.  
Acrescente-se o inciso XVI, do art. 54,  
Capítulo II, Título IV, da Organização do Estado,  
com a seguinte redação  
Art. 54 - Compete à União  
XV - ........................................  
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo.  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   Pelo mérito da emenda é acolhida com alteração de redação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06344 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIV do Artigo 54 a seguinte redação:  
Art. 54 - compete à União:  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal, a  
Polícia Rodoviária Federal bem como a Polícia  
Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito  
Federal e Territórios. 
Justificativa: 
   A Polícia Rodoviária Federal já é mantida pela União está vinculada ao Ministério dos Transportes, 
através do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Estuda-se, no momento, sua 
transferência para o Ministério da Justiça não se deve extingui-la nem passar suas atribuições que se 
exercem ao longo das rodovias federais, para a esfera estadual. 
Parecer:   
   A emenda visa incluir, na competência da União, artigo 54, inciso XIV, a Polícia Rodoviária Federal. 
A providência é justa. Por outro lado, o artigo 254, preceitua que às Polícias Militares, que são 
organizações de natureza estadual, cabe "exercer o poder de polícia de manutenção da ordem 
política, inclusive nas rodovias e ferrovias federais", o que deve ser entendido como colaboração 
entre as duas entidades policiais. 
   
   EMENDA:06413 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
EMENDA ADITIVA  
Acrescenta ao inciso XV do art. 54:  
XV - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo.  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   Pelo mérito da emenda, é acolhida, com alteração redacional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06517 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se à letra "b" do inciso XII, do artigo 54  
do Projeto a seguinte redação:  
"b) os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza, exceto o  
aproveitamento de energia hidráulica de potência  
reduzida e, em qualquer caso, a captação de  
energia solar, eólica ou marítima;" 
Justificativa:  
A emenda visa contemplar, na hipótese da disposição em tela, a captação de energia eólica e 
marítima.  
Parecer:   
   Pela rejeição parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:06562 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   ADITIVA COM RENUMERAÇÃO  
TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO II - DA UNIÃO  
Art. 54 - COMPETE À UNIÃO  
XV - ........................................  
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   O texto do projeto abrange os objetivos da emenda, particularmente quando estabelece 
competência da União para legislar sobre direito processual e do trabalho (art. 54, XXIII, a).  
Entendemos prejudicada a emenda. 
   
   EMENDA:06632 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
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Texto:   
   Modifica a redação do inciso XVII do art. 54,  
incluindo a expressão "para efeito indicativo",  
ficando então:  
XVII - exercer a classificação, para efeito  
indicativo, de diversões públicas. 
Justificativa:  
Trata-se de excluir expressamente a possibilidade de que a classificação de diversões possa ter o 
caráter de censura, definindo que tal competência da União, de classificar espetáculos e programas, 
terá efeito apenas indicativo.  
Parecer:   
   A classificação de diversões públicas já implica em dar-lhe um efeito apenas indicativo segundo 
critérios e princípios a serem estabelecidos na legislação ordinária. 
   
   EMENDA:06665 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 54.  
No. Executar os serviços de polícia marítima,  
aérea, de fronteiras, através da Polícia Federal e  
por este mesmo órgão nas rodovias e ferrovias  
federais, na parte referente a crimes contra a  
vida e o patrimônio. 
Justificativa:  
O art. 54, XIV, deveria aproveitar os artigos 8°, XIII da II Comissão e o art. 23, II, da VI Comissão;  
Não foi o que aconteceu, já que o Substitutivo desprezou o art. 23, II, da VI Comissão. A emenda 
corrige a omissão.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:06710 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
item V, do art. 54, do Projeto de Constituição:  
Parágrafo único - É vedado ao Presidente da  
República determinar medidas de emergência ou  
decretar estado de emergência. 
Justificativa:  
A emenda Constitucional n° 11 de 1978, cujo objetivo era eliminar o arbítrio, o que conseguiu em boa 
parte, julgou insuficiente o instituto do estado de sítio e como para que compensar a perda do poder 
do executivo, criou o estado de emergência. No sentido de acabar de vez com esses instrumentos 
autoritários é que esperamos contar com o apoio de todos os nobres Constituintes para a aprovação 
da presente emenda.  
Parecer:   
   As "medidas" de emergência" e o "estado de emergência", incorporados à Constituição de 1967, 
são institutos não consignados ao Projeto de Constituição, razão pela qual não podem ser usadas 
pelo Presidente da República, por inexistentes. Tal fato torna esta emenda inócua nos seus objetivos. 
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   EMENDA:06762 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 54 do Capítulo II do  
Título IV deste projeto, o inciso XXV, com a  
seguinte redação:  
Art. 54. ....................................  
XXI - Organizar e manter a inspeção do  
trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
convenção internacional. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional do 
Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na indústria 
e comércio e a segunda a trabalho na agricultura.  
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo Médici, foi 
acusado, no foro internacional por não a cumprir.  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade da União.  
Parecer:   
   Aperfeiçoar o projeto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06828 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 54  
O inciso XVII, do Art. 54, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 - ...........................................  
I - .....................................................  
XVII - exercer a classificação, o controle e  
a fiscalização das diversões públicas. 
Justificativa:  
Há que se cuidar do devido controle e fiscalização das diversões públicas, por serem veículos de 
comunicação de massa.  
Permitir-lhes que fiquem sem um controle ou fiscalização da sociedade, é deixar-se em aberto a 
possibilidade de invasão, cada vez maior, de fatores de desagregação moral, da ética e dos próprios 
valores culturais.  
É preciso manter-se elevado o nível dessas atividades.  
Embora, lamentavelmente, o serviço de censura venha sofrendo, em todos os níveis, grandes 
pressões por parte de uma minoria ávida por solapar os bons princípios, não é admissível sua 
extinção pura e simples, mormente quando está relacionada com a proteção de valores 
transcendentais da sociedade.  
Os menores não podem receber determinados tipos de programa ou espetáculo. 
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É preciso que a autoridade constituída detenha um mínimo de competência e poder para orientar a 
audácia daqueles que, ávidos de lucros financeiros ou propositalmente macular os bons costumes, 
contribuem para uma série de consequências danosas.  
Parecer:   
   A censura, no Projeto de Constituição, passa a ser classificatória, daí a menção do artigo 54, inciso 
XVII. A emenda, ainda, não se compatibiliza com o disposto no artigo 12, inciso IV, alíneas "d" e "e". 
No entanto, os objetivos da emenda são respeitados no artigo 404. 
   
   EMENDA:06848 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO II - DA UNIÃO ADITIVA COM  
REMUNERAÇÃO  
ARTIGO 54 - COMPETE À UNIÃO  
XV - ........................................  
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   Aperfeiçoa o projeto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06864 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva com Renumeração  
TÍTULO IV - da Organização do Estado  
Capítulo II - da União  
Artigo 54 - compete à União  
XV - ............................  
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
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A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   Aperfeiçoa o projeto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 49, § 2o. e  
5o.; artigo 54, incisos XII, alínea "d", XIII,  
XIV e XXIII, alínea "O"; Capítulo V (título);  
Artigo 70 e seus parágrafos; artigo 97 § artigo  
99 inciso VIII; artigo 108, inciso III alínea  
"d"; artigo 112, inciso I; artigo 158 inciso III;  
artigo 187 inciso VII; artigo 193; § 1o.; artigo  
201, inciso I, alínea "b" e "c"; artigo 205  
inciso I, alínea "d", inciso II, alínea "a" e  
"b" e inciso III, artigo 209 § 3o.; artigo 210,  
parágrafo único. Artigo 218; artigo 221 parágrafo  
único; seção IX (título ou cabeçalho); artigo 229,  
§ 2o.; artigo 231, inciso IV; artigo 254, artigo  
260; e artigo 378, parágrafo 3o..  
Suprima-se dos dispositivos do Projeto de  
Constituição mencionados o seguinte:  
1 - Do artigo 49 os parágrafos 2o. e 5o.;  
2 - Do artigo 54 inciso XII alínea "d" as 
expressões "OU DOS TERRITÓRIOS;"  
Inciso XIII e XIV as expressões "E DOS  
TERRITÓRIOS;"  
Inciso XXIII, alínea "o" as expressões "E  
DOS TERRITÓRIOS; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS  
TERRITÓRIOS;"  
3 - Do capítulo V (cabeçalho ou título) ; as  
expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
4 - Todo o artigo 70 e seus parágrafos;  
5 - Do artigo 97, o parágrafo 3o.;  
6 - Do artigo 99, inciso VIII as expressões  
"E DOS TERRITÓRIOS;"  
7 - Do artigo 108, inciso III, alínea "d" as  
expressões "DOS GOVERNADORES DOS TERRITÓRIOS;"  
8 - Do artigo 112, inciso I, as expressões  
"GOVERNADOR DE TERRITÓRIO, ...DE TERRITÓRIO;"  
9 - Do artigo 158, inciso III, as expressões  
"OS GOVERNADORES DE TERRITÓRIOS;"  
10 - Do artigo 187, inciso VII, as expressões  
"E TERRITÓRIOS;"  
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11 - Do artigo 193, § 1o. as expressões "E  
TERRITÓRIOS;"  
12 - Do artigo 201, inciso I, alíneas "b" e  
"c" as expressões "E TERRITÓRIOS" e "E OS  
TERRITÓRIOS"  
13 - Do artigo 205 inciso I, alínea "d",  
inciso II alíneas "a" e "b" e inciso III, as  
expressões "E TERRITÓRIOS"  
14 - Do artigo 209, § 3o., as expressões "OU  
TERRITÓRIOS;"  
15 - Do artigo 210 o parágrafo único  
16 - Do artigo 218, as expressões "OS  
TERRITÓRIOS;"  
17 - Do artigo 221, o parágrafo único;  
18 - Da seção IX capítulo IV, Título V  
(Cabeçalho ou Título), as expressões "E DOS  
TERRITÓRIOS"  
19 - Do artigo 229, § 2o. as expressões "E  
DOS TERRITÓRIOS"  
20 - Do artigo 231, inciso IV, as expressões  
"E DOS TERRITÓRIOS;"  
21 - Do artigo 254, "caput" as expressões  
"DOSTERRITÓRIOS;"  
22 - Todo o artigo 260;  
23 - Do artigo 378, § 3o., as expressões  
"ORGANIZARÁ E FINANCIARÁ OS SISTEMAS DE ENSINO DOS  
TERRITÓRIOS E;" 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
   
   EMENDA:06980 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, incisos XII,  
alínea "d" XIII, XIV e XXIII, "o"  
Suprima-se do Projeto de Constituição do  
Artigos 54, inciso XII alínea 'd' as expressões  
"ou dos territórios';  
Incisos XXIII e XIV as expressões "E dos territórios";  
Incisos XXIII, alínea "o" as expressões "E  
dos territórios; organização administrativa dos territórios; 
Justificativa: 

1- O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explícita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE 
PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM NOVOS ESTADOS”. 

2- Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o 
§ 5º do citado artigo do Projeto. 

3- Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados. 
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4- O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por decreto, a fim de propiciar a criação, pela nova 
Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federais tenham 
direitos iguais. 

5- Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devam ser retirados do Projeto de Constituição toda referência a 
Territórios. 

Parecer:   
   Pela rejeição, uma vez foi considerado necessário manter territórios como integrantes da União. 
   
   EMENDA:07134 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO Inclua-se  
CAPITULO II - DA UNIÃO - DO TITULOIV, do art. 54  
o seguinte inciso a ser numerado como inciso XIX,  
remunerando-se os demais:  
EMENDA ADITIVA  
Adite-se ao artigo 54 do Projeto de  
Constituição, o seguinte inciso:  
Art. 54 - Compete à União:  
XIX - Organizar, manter e executar a  
Inspeção do Trabalho, na forma que se dispuser em  
lei ou Convenção Internacional'. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo. 
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   Aperfeiçoa o projeto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07243 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Incisos XX, XXI e XXII, do Artigo 54. 
Justificativa 
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Entendemos como desnecessários a manutenção dos incisos supracitados, uma vez que o inciso XII, 
alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”, precedentes, contemplam integralmente o enunciado dos incisos que ora 
solicitamos sejam suprimidos, para proporcionar maior clareza e concisão ao Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   De acordo. A supressão proposta pela emenda harmoniza o texto legislativo, tornando-o mais 
conciso, evitando-se repetição de matéria. 
   
   EMENDA:07244 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "d", do inciso XXIV, do Art. 54. 
Justificativa:  
Solicitamos a supressão da alínea retrocitada, visto que o enunciado da alínea “a”, precedente, 
incorpora o seu conteúdo de maneira clara e insofismável.  
Parecer:   
   Pela rejeição tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:07288 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   incluir no artigo 54 - Compete à União, novo inciso:  
- Organizar, manter e executar a Inspeção do  
Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   O texto do Projeto já contempla os objetivos da emenda, particularmente quando estabelece 
competência da União para legislar sobre direito processual e do trabalho (Artigo 54, XXIII, a). 
   
   EMENDA:07334 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente o Inciso XXIV ao Artigo 54,  
renumerando-se os demais do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, com a seguinte redação:  
"Art. 54 - ................................  
XXIII - ....................................  
XXIV - organizar, manter e executar a  
inspeção do Trabalho, na forma que se dispuser em  
lei ou Convenção Internacional." 
Justificativa:  
A Inspeção do trabalho é uma instituição de caráter universal, garantidora da aplicação das leis de 
operação ao trabalho, quando devidamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção N° 81 da OIT e pela Convenção 
129 do mesmo organismo. A primeira refere-se ao trabalho na indústria e no comércio e a segunda 
ao trabalho na agricultura.  
A quase totalidade dos países adotam a Convenção N° 81 sendo que o Brasil a ratificou. Nosso País 
já foi acusado de não cumpri-lo durante o governo Médici, em 1971.  
É necessário, pois, que, para maior garantida dos direitos trabalhistas, a Inspeção do Trabalho seja 
fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   O texto do Projeto já contempla os objetivos da emenda, particularmente quando estabelece 
competência da União para legislar sobre direito processual e do trabalho (Artigo 54, XXIII, a) 
   
   EMENDA:07412 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DESPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54, inciso XII, item b  
O item b, inciso XII do Artigo 54 do projeto  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 - .......................  
XII - .............................  
b) - Os serviços públicos de energia  
elétrica, qualquer que seja a fonte primária de  
energia. 
Justificativa:  

1) Com o advento do Código de águas, em 1934, a União passou a ser a detentora das 
concessões para o aproveitamento da energia hidráulica, em substituição aos munícipios, 
e isto por força da própria característica dos rios e das bacias hidroelétricas, em sua 
grande maioria internacionais ou com influências em mais de um Estado.  

2) Não faz nenhum sentido os Estados legislarem sobre águas e serviços típicos de energia 
elétrica, cuja padronização deve abranger todo o território brasileiro. Trata-se de matéria 
jurídica objeto de legislação especificada (Código de Águas), que, por isto, deve 
obedecer a comando legislativo único / demais, o sistema tributário nacional, ao qual se 
insere o imposto único sobre energia elétrica, contempla verbas específicas para pensão 
e melhoramento desse serviço.  

3) A política nacional de suprimento de energia elétrica é coordenada pela ELETROBRÁS, 
empresa controlada pela União e responsável pela realização de estudos, projetos e 
supervisão da operação de usinas e linhas de transmissão, para diminuir os riscos de 
racionamento de energia elétrica.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 201  

 

Parecer:   
   Prejudicada em virtude de parecer em outra emenda da mesma matéria. Esta emenda encontra-se 
incompleta de vez que não incorpora as instalações de energia elétrica, que também devem ser 
objeto de concessão ou permissão. 
   
   EMENDA:07420 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO:  
Dê-se ao item VII, a seguinte redação: (art. 54)  
"Art. 54. - .......................  
VII - emitir moeda, quando devidamente  
autorizada pelo Congresso Nacional". 
Justificativa:  
Em outra parte, já figura a necessidade de o Diretor do Banco Central ser aprovado pelo Congresso 
Nacional e com maior razão, torna-se necessário que a emissão de moeda seja antecipadamente 
autorizada pelo mesmo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A competência da União para emitir moeda é exercida pelo Banco Central, nos termos do art. 283, 
do projeto. Entendemos que a emenda não está tecnicamente perfeita quando preconiza que o 
Congresso Nacional autoriza à União. O Congresso Nacional faz parte da União, é um dos seus 
poderes. Ademais, o art. 54, inciso VII, ao deferir competência à União para emitir moeda o faz para 
distinguir essa competência das dos Estados, que não podem fazer essa emissão. 
   
   EMENDA:07572 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado: XIII, XIV e XV do Art. 54.  
Os dispositivos XIII, XIV e XV passam a ter a  
seguinte disposição; renumerando-se os demais  
incisos.  
"Art. 54 - Compete à União:  
I ..........................................  
XIII - Organizar e manter:  
a. o judiciário, o Ministério Público e a  
Defensoria do Distrito Federal e dos Territórios.  
b. a Polícia Federal bem como a Polícia  
Civil, a Polícia Militar do Distrito Federal e dos  
Territórios.  
c. os serviços oficiais de estatística,  
geografia e cartografia de âmbito Nacional. 
Justificativa: 
Com a nova disposição, evitar-se-á a repetição desnecessária das expressões organizar e manter, 
além de topologicamente, melhorar o texto. 
Parecer:   
   A emenda aprimora redacionalmente o texto, conquanto haja divergências quanto ao mérito, com a 
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não inclusão da polícia rodoviária federal na alínea b, que se quer acrescentar.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07581 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União  
Artigo 54 - Compete à União  
XV - .....................  
Acrescentar o XXIV - Organizar, manter e  
executar a Inspeção do Trabalho, na forma que se  
dispuser em lei ou Convenção Internacional,  
renumerando-se os demais. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   O texto do Projeto já contempla os objetivos da emenda, particularmente quando estabelece 
competência da União para legislar sobre direito processual e do trabalho (Artigo 54, XXIII, a) 
Entendemos prejudicada a emenda. 
   
   EMENDA:07760 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54  
O item V do art. 54 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 ................................. 
V - decretar o estado de sítio e a  
intervenção federal. 
Justificativa:  
Em outra emenda será justificada a supressão do estado de defesa.  
Parecer:   
   O autor não justifica a emenda. Em todo caso, não há porque suprimir no art. 54, a competência da 
União para decretar o estado de defesa, de vez que se encontra estabelecido no art. 236, parágrafos 
1o. ao 10. A decretação do estado de defesa não é um ato apenas do Presidente da República, mas 
da União, porque na efetivação depende de ser ouvido o Conselho da República e aprovação do 
Congresso Nacional. 
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   EMENDA:07836 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União  
Artigo 54 - Compete à União  
Inciso, a ser numerado como XVI,  
renumerando-se o atual XVI e demais.  
XV - ............................. 
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa:  
A Inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção nº 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho da 
indústria e comércio e a segunda, a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida Convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no Governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional, por não cumpri-lo. 
E necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção do Trabalho seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela 
União.  
Parecer:   
   O texto do Projeto já contempla os objetivos da emenda, particularmente quando estabelece 
competência da União para legislar sobre direito processual e do trabalho (Artigo 54, XXIII, a).  
Entendemos prejudicada a emenda. 
   
   EMENDA:07843 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, inclua-se no capítulo de  
competência da União, o seguinte dispositivo, no  
Título IV, Capítulo II, onde couber:  
Art. (...) - Compete à União:  
Alínea (...) - prover a censura de diversões  
públicas, diretamente ou por delegação de poderes  
aos Estados e Municípios. 
Justificativa:  
A mudança de nacionalidade é um privilégio do homem. O Direito a alberga quase sem exceções. É 
essa hipótese admissível para a perda da nacionalidade. No que tange ao banimento e à proibição de 
ingresso, não há, na vigência do Estado de Direito, justificativa alguma para que ocorram. 
Contamos, pois, com o imprescindível apoio dos nossos nobres pares Constituintes, para que a 
norma seja inserida na Carta Magna de nosso país.  
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Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:07844 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, incluam-se os seguintes  
dispositivos, no Título IV, Capítulo II, onde couber:  
Compete à União:  
Art. (...) - Construir diretamente ou  
mediante autorização ou concessão, usinas ou  
centrais para produção de energia elétrica de  
qualquer origem (hidráulica, térmica, nuclear ou  
qualquer outra forma).  
§ 1o. - A construção de centrais ou usinas  
para produção de energia elétrica ou para  
beneficiamento de urânio ou de qualquer outro  
minério atômico, dependerá de prévia consulta  
mediante plebiscito.  
§ 2o. - A consulta a que se refere o  
parágrafo anterior atingirá a todos os eleitores  
residentes nos municípios situados num raio de até  
600 (seiscentos) quilômetros de centro da instalação.  
§ 3o. - A Lei regulamentará o processo da  
consulta referido no parágrafo anterior. 
Justificativa:  
A instalação de usinas atômicas ou nucleares, mesmo para fins pacíficos é, hoje, um problema que 
deve ser, antes de tudo, uma decisão da comunidade onde o equipamento vai ser instalado. Não 
consideramos justo que, para a produção e fornecimento de energia a uma cidade como o Rio de 
Janeiro, venha uma pequena cidade e toda a sua população e o meio ambiente como a ecologia, 
sofrerem danos irreparáveis.  
Temos visto na televisão reportagens sobre extensas áreas (cidades e mesmo continentes) que estão 
sofrendo as consequências dos desastres e das explosões atômicas sem controle ambiental.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:07938 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o Parágrafo Único ao Inciso I  
do Artigo 54 do Projeto de Constituição do Relator  
da Comissão de Sistematização, com a seguinte redação:  
"Art. 54 - ..................................  
I - manter relações internacionais e  
participar de organizações internacionais, bem  
como assinar convênios e convenções;  
Parágrafo Único - O Brasil não manterá  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 205  

 

relações diplomáticas com os países onde,  
comprovadamente, não haja eleições livres e  
democráticas e nos quais os direitos humanos sejam  
respeitados." 
Justificativa:  
Como constantemente denunciam as organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, 
como a “Anistia Internacional, há, no mundo contemporâneo, uma série de nações que desrespeitam, 
sistematicamente, os direitos humanos de seus cidadãos, mantendo-os sob tutela despótica do 
Estado todo-poderoso. 
Por outro lado, é também notório que, em muitos países, inexistem eleições livres e democráticas 
para a escolha dos seus dirigentes.  
Nessas nações, ou há eleições fraudulentas que são verdadeiramente mascaradas, ou, 
simplesmente, há ditaduras que se perpetuam no poder e se recusam até a promover eleições, ainda 
que sejam “proforma”.  
Ora, o Brasil, hoje, é um País que se reconciliou com a Democracia e que vem resgatando os direitos 
humanos que, inaliavelmente, pertencem a seus cidadãos e que, ao mesmo tempo, vem realizando 
eleições livres e democráticas para a escolha de dirigentes e representantes legislativos, em todos os 
níveis.  
É absurdo, por conseguinte, que continuemos a manter relações diplomáticas com países que 
insistem em desrespeitar os direitos humanos e que não promovem eleições livres.  
Tais nações devem ser agastadas do nosso convívio, a fim de que seus dirigentes se vejam forçados 
a democratizar o respectivo regime, em todos os setores.  
Parecer:   
   Preferiu-se redação alterada para a matéria objeto da emenda, o que a prejudica. 
   
   EMENDA:07975 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 54, inciso XII, item b  
O item b, inciso XII do Art. 54 do Projeto  
passa a ter a seguinte redação:  
Art.54 - ............................. 
XII - .................................. 
b) - Os serviços públicos de energia  
elétrica, qualquer que seja a fonte primária de  
energia. 
Justificativa:  

1) Com o advento do Código de águas, em 1934, a União passou a ser a detentora das 
concessões para o aproveitamento da energia hidráulica, em substituição aos munícipios, e 
isto por força da própria característica dos rios e das bacias hidroelétricas, em sua grande 
maioria internacionais ou com influências em mais de um Estado.  

2) Não faz nenhum sentido os Estados legislarem sobre águas e serviços típicos de energia 
elétrica, cuja padronização deve abranger todo o território brasileiro. Trata-se de matéria 
jurídica objeto de legislação especificada (Código de Águas), que, por isto, deve obedecer a 
comando legislativo único / demais, o sistema tributário nacional, ao qual se insere o imposto 
único sobre energia elétrica, contempla verbas específicas para pensão e melhoramento 
desse serviço.  

3) A política nacional de suprimento de energia elétrica é coordenada pela ELETROBRÁS, 
empresa controlada pela União e responsável pela realização de estudos, projetos e 
supervisão da operação de usinas e linhas de transmissão, para diminuir os riscos de 
racionamento de energia elétrica.  
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Parecer:   
   Prejudicada em virtude de parecer em outra emenda da mesma natureza. Ademais, a emenda está 
incompleta de vez que não incorpora em seu bojo as instalações de energia elétrica, que também 
devem ser objeto de concessão ou permissão. 
   
   EMENDA:08010 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XVI do art. 54 a seguinte redação:  
"XVI... Organizar, manter e executar a  
Inspeção do Trabalho, na forma que se dispuser em  
lei ou Convenção Internacional". 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08184 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item XII do art. 54 do  
Projeto de Constituição o seguinte dispositivo:  
"Art. 54. ..................................  
XII - ......................................  
e) os serviços públicos de transportes  
coletivos rodoviários interestaduais e  
internacionais de passageiros, as vias férreas e  
os serviços de navegação marítima." 
Justificativa:  
No entender, entre as atividades que compete à União explorar diretamente ou mediante concessão 
ou permissão, deve figurar expressamente o transporte coletivo rodoviário interestadual de 
passageiros, bem como as vias férreas e os serviços de navegação marítima.  
O objeto da presente Emenda é suprir esta lacuna do Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   Parte da presente emenda, especialmente no que se relaciona aos serviços de navegação marítima 
e as ferrovias já está entre as competências da União para legislar e, obviamente, para dispor 
conforme lhe aprovar, desde que consoante à norma constitucional. 
   
   EMENDA:08337 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela  
Comissão de Sistematização:  
I - procedam-se, nos artigos abaixo  
indicados, as seguintes modificações:  
a) Art. 52. - dê-se nova redação ao item X e  
incluam-se os seguintes parágrafos 4o, 5o e 6o:  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
X - as terras ocupadas pelos índios, que  
serão inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis, a qualquer título;  
§ 4o. Os índios têm o usufruto permanente e  
exclusivo das terras por eles ocupadas, bem como  
das utilidades e dos cursos fluviais nelas  
existentes, ressalvando o direito de navegação.  
§ 5o. É vedada a remoção dos grupos indígenas  
das terras por eles ocupadas, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofes da natureza e outros  
similares, ficando garantido seu retorno quando o  
risco estiver eliminado. É proibida, sob qualquer  
pretexto, a destinação para qualquer outro fim das  
terras temporariamente desocupadas.  
§ 6o. São terras ocupadas pelos índios as por  
eles habitadas e as utilizadas para suas  
atividades produtivas, segundo seus usos, costumes  
e tradições, incluídas as necessárias à  
preservação do meio ambiente e de seu patrimônio  
cultural.";  
b) Art. 54. - Incluam-se os seguintes itens:  
"Art. 54. Compete à União:  
- proteger as instituições, pessoas, bens e  
saúde dos índios, bem como promover-lhes a  
educação;  
- proteger e demarcar as terras ocupadas  
pelos índios.";  
c) Art. 306. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 306. As jazidas e demais recursos  
minerais e os potenciais de energia hidráulica  
constituem propriedade distinta da do solo para  
efeito de exploração ou aproveitamento industrial.  
Parágrafo único. Ao proprietário ou  
usufrutuário do solo é assegurada a participação  
nos resultados da lavra, na forma da lei.";  
d) Art. 307. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 307 - O aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica e a pesquisa e a lavra de  
jazidas minerais, em faixas de fronteira e em  
terras indígenas, somente poderão ser efetuados  
por empresas cujo controle decisório e do capital  
social com direito a voto esteja, em caráter  
permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas  
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domiciliadas no País, ou de entidades de direito  
público interno.  
Parágrafo único. A pesquisa e a lavra de  
jazidas minerais e o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica em terras indígenas dependem  
da prévia anuência das respectivas populações  
envolvidas, com a assistência do órgão responsável  
pela política indigenista.";  
e) Art. 413. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 413. A lei criará um fundo destinado à  
conservação e recuperação do meio ambiente e à  
execução da política indigenista nacional.";  
f) Art. (Disposições Transitórias) - Com a  
seguinte redação, onde couber:  
"Art. O Poder Executivo criará um conselho  
deliberativo composto, de forma paritária, por  
representantes das populações indígenas, da União  
e da sociedade, que definirá a política  
indigenista, fixando as diretrizes e normas a  
serem executadas por órgão próprio da  
administração federal.";  
II - Suprimam-se os dispositivos abaixo  
indicados:  
a) item VIII do art. 52;  
b) art. 424 e seus parágrafos;  
c) art. 425 e seus parágrafos;  
d) art. 426 e seus parágrafos;  
e) art. 427 e seus parágrafos;  
f) art. 428. 
Justificativa:  
Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto do artigo 273, inciso III, onde foi proposta a 
eliminação do Imposto Sobre Vendas a Varejo de Mercadorias, de competências dos Municípios, 
atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.  
Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo 276, inciso III, que a 
participação dos Municípios no produto de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, 
seja elevada de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento).  
Ressalte-se finalmente, que no âmbito estadual, ficarão apenas os serviços diretamente relacionados 
com a industrialização e comercialização de mercadorias, a fim de evitar as operações mistas, hoje 
tributadas simultaneamente pelos Estados e Municípios, causando dificuldades aos contribuintes para 
o cumprimento de seus deveres fiscais, eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados 
e outra pelos Municípios.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração de diversos dispositivos.  
Quanto ao art. 52, item X, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e indisponibilidade de terras 
constituem matéria de direito civil, a ser regulada no setor próprio do ordenamento infraconstitucional. 
O acréscimo, pretendido, de parágrafos ao art. 52 está acolhido, parcialmente, no substitutivo, sendo 
que a parte não acolhida constitui objeto de estatuto normativo próprio, o mesmo cabendo alegar 
quanto às inclusões propostas ao art. 54.  
Relativamente às modificações que se quer introduzir no art. 306, não nos parece resultar qualquer 
aperfeiçoamento relevante. De igual modo o vemos com referência à proposta de emenda aos art. 
307, 413 e à inclusão da disposição transitória.  
A parte final da emenda, que propõe suprimir os dispositivos ali mencionados, é de ser acolhida 
parcialmente, na forma do substitutivo que adotamos.  
Ante o exposto, somos pela aprovação parcial da presente emenda, nos termos do substitutivo do 
Relator. 
   
   EMENDA:08349 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao item I do art. 54 a seguinte redação:  
"Art. 54 ....................................  
I - manter relações com Estados estrangeiros,  
organismos internacionais e outras coletividades  
dotadas de personalidade internacional, participar  
de organizações internacionais; 
Justificativa:  
A redação que propomos é mais abrangente e atende à realidade atual, uma vez que os Estados 
mantêm, também, relações com organismos internacionais e coletividades dotadas de personalidade 
internacional como a Santa Sé, os comitês de libertação nacional.  
Parecer:   
   A redação proposta melhora o texto do Projeto de Constituição, no entanto, deixamos de dar 
parecer favorável em vista de haver acolhido outra de conteúdo mais abrangente e condizente com o 
Projeto. 
   
   EMENDA:08408 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União  
Artigo 54 - Compete à União  
XV - ........................  
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
convenção Internacional e renumerar os demais. 
Justificativa:  
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Parecer:   
   O texto do Projeto já contempla os objetivos da emenda, particularmente quando estabelece 
competência da União para legislar sobre direito processual e do trabalho (Artigo 54, XXIII, a).  
Entendemos prejudicada a emenda. 
   
   EMENDA:08502 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado - art. 54 - Inciso XXV.  
Dê-se a seguinte redação:  
"Instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, que deverá ser integrado,  
entre outros, pelos subsistemas nacionais de  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos". 
Justificativa:  
Há que se criar uma política nacional de desenvolvimento urbano integrada, que permita uma melhor 
utilização da infraestrutura existente nos municípios, com a ocupação dos vazios urbanos e a 
melhoria das condições de vida daqueles que vivem na periferia das cidades.  
Parecer:   
   Prefere-se transferir para a legislação concorrente da União e dos Estados o direito urbanístico que, 
de visto, modifica a colocação do assunto no texto constitucional. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08540 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Inclua-se no Capítulo IV, do Título VI do  
Projeto de Constituição o seguinte, onde couber:  
"Art. - Compete à União organizar e manter a  
Polícia Federal adequadamente preparada com a  
finalidade de prevenir e reprimir o tráfico de  
entorpecentes e drogas afins e qualquer tipo de sequestro". 
Justificativa:  
Com esta emenda temos por objetivo delegar à Polícia Federal a competência para solucionar, 
também, os crimes de sequestros, ao mesmo tempo que responsabilizamos a União a dotá-la de 
meios, equipamentos e quadros especializados, para combater com eficiência, tais práticas 
delituosas. O êxito dessas operações dependem muito daqueles que estão no comando e da 
especialização dos comandados. Uma Polícia de elite nos quadros da Polícia Federal, voltada para 
os casos de sequestro, tornará menos doloroso os resultados desse crime.  
Parecer:   
   A emenda, além de não consubstanciar aperfeiçoamento do texto do Projeto, visa a estabelecer 
atividades-fim da Polícia Federal, matéria que pertence ao âmbito normativo infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08639 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescentar o inciso XXV ao artigo 54, com a  
seguinte disposição:  
XXV - instituir o sistema nacional de  
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desenvolvimento urbano, que deverá ser integrado,  
entre outros, pelos subsistemas nacionais de  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 
Justificativa:  
Com o progresso que se efetiva no Brasil, não se pode deixar essa realidade desassistida de uma 
“política nacional de desenvolvimento urbano integrada, que permita melhor utilização da 
infraestrutura existente nos municípios, com a ocupação dos vazios urbanos e a melhoria das 
condições de vida daqueles que vivem na periferia das cidades”, conforme inteligentemente 
argumenta o engenheiro Frederico Vitório Valente em suas sugestões aos constituintes. Realmente, 
não pode a classe dirigente deixar sem solução e orientação a grande massa dos habitantes mal 
alojados das cercanias das regiões urbanas.  
Parecer:   
   Prefere-se transferir para a legislação concorrente da União e dos Estados o direito urbanístico que, 
de visto, modifica a colocação do assunto no texto constitucional. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08647 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No projeto de Constituição elaborado pela  
Comissão de Sistematização,  
I - incluam-se, no art. 54, os seguintes itens:  
"Art. 54. Compete à União:  
............................................  
X - proteger as instituições pessoas, bens e  
saúde dos índios, bem como promover-lhes a  
educação;  
XI - proteger e demarcar as terras ocupadas  
pelos índios;"  
II - suprima-se o § 1o. do art. 424 e a parte  
final do - 2o. do art. 425. 
Justificativa:  
A Emenda é de natureza técnica e visa a aprimorar o texto do Projeto, escoimando-o de 
imperfeiçoes.  
As matérias contidas no § 1° do art. 424 e na parte final do § 2° do art. 425 devem ser incluídas como 
itens do art. 54, que trata da competência da União. É da tradição ou direito constitucional brasileiro e 
da melhor técnica legislativa dispor, num único artigo, sobre as atribuições da União.  
Ademais, o § 1° do art. 424 erra ao dizer que compete à União proteger as terras dos índios. As 
terras são da União, cabendo aos índios o usufruto. A redação ora proposta dispõe que compete à 
União proteger e demarcar as terras ocupadas pelos índios.  
Parecer:   
   Prefere-se redação mais abrangente para a matéria, aproveitando o mérito parcial da emenda. 
   
   EMENDA:08682 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, o seguinte inciso no art. 54, a  
ser numerado como inciso VII, renumerando-se o  
atual inciso VII e seguintes:  
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"VII - Executar os serviços de polícia  
marítima, aérea, de fronteiras, através da Polícia  
Federal e por este mesmo órgão nas rodovias,  
ferrovias federais e portos, na parte referente a  
crimes contra a vida e o patrimônio." 
Justificativa:  
O art. 49, XIII, deveria aproveitar os artigos 8°, XIII da II Comissão e o art. 23, II, da VI Comissão.  
Não foi o que aconteceu, já que o Substitutivo desprezou o art. 23, II, da Vi Comissão. A emenda 
corrige a omissão.  
Parecer:   
   Pelo seu inegável mérito deve ser incorporada ao texto constitucional. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08777 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 54.  
Inclua-se ao inciso IX, do art. 54, do  
Projeto, a expressão "previdência privada",  
ficando com a seguinte redação final:  
Art. 54. ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VII - ......................................  
IX - Fiscalizar as operações de natureza  
financeira, especialmente as de crédito, câmbio e  
capitalização e bem como as de seguros e de  
previdência privada. 
Justificativa: 
O texto atual estabelece como competência da União a fiscalização das atividades elencadas, às 
quais, com a emenda, deseja-se juntar a previdência privada. A previdência privada, por amealhar 
economias populares, restituindo-as na forma de benefícios futuros, merece as vistas do poder 
público. Para que desempenhe uniformemente suas funções, sem fragmentações regionais, requer 
um regramento único, razão por que se está remetendo o dever fiscal à competência da União.  
Parecer:   
   É de ser acolhida parcialmente no mérito, porém com nova redação e na competência concorrente 
da União e dos Estados para legislar sobre a matéria. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08784 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dar a seguinte redação ao inciso X do artigo 54:  
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"estabelecer políticas gerais e setoriais,  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico social. 
Justificativa: 
A União, ao lado de sua política de desenvolvimento econômico social deve ter, ao mesmo tempo, 
aquela que ordena o seu território com finalidade de atender ao interesse social. 
Essa a lembrança que se obteve ao se assistir aos debates do Encontro Nacional sobre Questão 
Urbana e Constituição promovido pelo atuante Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente.  
Parecer:   
   A pretensão do autor está atendida no próprio dispositivo que pretende emendar na expressão 
"estabelecer políticas gerais e setoriais". 
   
   EMENDA:09168 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CAMPOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO: Art. 54, inciso XII item "b"  
O item "b", inciso XII do art. 54 do Projeto  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54. ....................................  
XII - ......................................  
b) Os serviços públicos de energia elétrica,  
qualquer que seja a fonte primária de energia. 
Justificativa: 

1) Com o advento do Código de águas, em 1934, a União passou a ser a detentora das 
concessões para o aproveitamento da energia hidráulica, em substituição aos munícipios, e 
isto por força da própria característica dos rios e das bacias hidroelétricas, em sua grande 
maioria internacionais ou com influências em mais de um Estado.  

2) Não faz nenhum sentido os Estados legislarem sobre águas e serviços típicos de energia 
elétrica, cuja padronização deve abranger todo o território brasileiro. Trata-se de matéria 
jurídica objeto de legislação especificada (Código de Águas), que, por isto, deve obedecer a 
comando legislativo único / demais, o sistema tributário nacional, ao qual se insere o imposto 
único sobre energia elétrica, contempla verbas específicas para pensão e melhoramento 
desse serviço.  

3) A política nacional de suprimento de energia elétrica é coordenada pela ELETROBRÁS, 
empresa controlada pela União e responsável pela realização de estudos, projetos e 
supervisão da operação de usinas e linhas de transmissão, para diminuir os riscos de 
racionamento de energia elétrica.  

Parecer:   
   A emenda não menciona as instalações de energia elétrica, ficando, portanto, incompleta a redação 
do dispositivo projeto. 
   
   EMENDA:09226 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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DISPOSITIVOS EMENDADO: Art. 54  
Acrescente-se o Parágrafo Único ao Art. 54.  
Parágrafo único - A União poderá intervir no  
Município para assegurar a integridade do  
território nacional e a observância de decisão judicial. 
Justificativa:  
Limitar os casos de intervenção no Município, que somente poderia ser praticada pela União no 
sentido de assegurar a integridade do território nacional, a observância dos princípios sensíveis da 
União e o cumprimento da decisão judicial.  
Parecer:   
   A intervenção direta da União no Município fere, a nosso ver, o princípio federativo. Somente são 
unidades federativas os estados e a união. Em caso de necessidade de se manter a integridade 
nacional" (art.74, I) e exigir a observância de decisão inicial (art.74, VI), a União interfere no Estado e, 
consequentemente, age sobre o Município. 
   
   EMENDA:09230 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 54  
Inclua-se no Art. 54 um inciso a ser numerado  
como inciso XIX, renumerando-se os demais:  
XIX - Assegurar a função social da  
Maternidade, da Família e da Infância perante a  
Sociedade, como valor fundamental. 
Justificativa:  
A saúde da criança brasileira está em crise porque existe uma deformação e um desvirtuamento no 
cuidado ao ser humano em desenvolvimento rápido, levando-o a um quadro clínico que transcende 
do social e quiçá político, armando a grande psicopatologia social que envolve o menor desnutrido, 
mal tratado, abusado, espancado, abandonado e sem futuro numa sociedade exigente.  
Precisamos colocar a criança no centro dos interesses de qualquer política social, já que constitui a 
metade da população brasileira, quando incluímos o adolescente.  
A história da humanidade sempre foi a história dos adultos, levando a um inconcebível esquecimento 
com relação aos interesses da criança.  
O Brasil, oitava potência do mundo industrializado, quarto maior superávit na balança comercial no 
ano passado, decantado como a grande potência do século XXI, convive com o desfortúnio de ter 
quatro vezes maior mortalidade infantil e perinatal que a das grandes potências industrializadas, ser o 
56° país do mundo em qualidade de vida par os seus cidadãos, ter exagerada mortalidade por 
diarreia na faixa etária de 0 a 4 anos, onde metade dos que morrem tem desnutrição clinicamente 
evidente.  
De cada 10 crianças que morrem no Hemisfério Americano do Sul, 4 são brasileiras. Nossa 
mortalidade de 0 a 1 ano de idade alcança 88/1.000, quando nos países industrializados não 
ultrapassa 20/1.000. No Brasil morre, 45 crianças por hora, 400.000 por ano. Até o ano 2000, se não 
tomarmos providências energéticas, morrerão 4.500.000 crianças brasileiras.  
Só temos creches para 10% das crianças brasileiras abaixo de 6 anos. Com relação a existência de 
pré-escolar, o quadro de insuficiência é muito parecido. A sociedade precisa estar motivada para a 
causa da criança participando na obra de resgatar a dívida social com 25 milhões de crianças e 
jovens.  
Parecer:   
   O capítulo da família do menor e idoso, trata de matéria objeto da emenda. O art.416, do projeto, 
diz que a "família, base da sociedade, tem direito a especial proteção social, econômica e jurídica do 
Estado e demais instituições". O art. 419 protege o menor. O art. 12, inciso II, ainda, afirma que "lei 
complementar garantirá amparo especial à maternidade, à infância e à velhice". 
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   EMENDA:09241 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 54  
Acrescente-se o item XXV ao Art. 54.  
Item XXV Elaborar um Código de Recursos  
Naturais. 
Justificativa:  
Esta atribuição visa estimular o desenvolvimento econômico, respeitando-se a estreita 
interdependência existente entre os recursos naturais e o meio ambiente, principalmente na execução 
de políticas industriais, agrícolas e urbanas.  
Além disso, todo cidadão tem o direito a desfrutar de um meio ambiente que lhe permita uma vida 
digna e o exercício de preservar e melhorar os recursos naturais, tais como: ar, águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, estuárias e mar territorial, solo, subsolo, fauna e áreas onde existam 
patrimônio histórico, paisagístico, cultural e artístico.  
Parecer:   
   A elaboração de um código de recursos naturais é matéria de legislação ordinária. Importa no texto 
constitucional, garantir à união a competência para fazê-lo e isto já se encontra expresso em 
dispositivos próprios. 
   
   EMENDA:09325 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se à alínea d do inciso XII do artigo 54  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 54 - ..................................  
XII - ......................................  
d - o transporte aquaviário dentro do território nacional. 
Justificativa:  
O atual texto constitucional confere competência à União para explorar transporte nos rios 
navegáveis, desde que “transponham os limites de Estado ou Território”.  
O Projeto de Constituição ora em exame não vai além ao repetir os termos do dispositivo em vigor.  
A presente Emenda visa a conferir à União poderes para explorar diretamente ou mediante 
concessão ou permissão o transporte aquaviário nacional, independentemente de que a via esteja 
circunscrita aos limites estaduais ou territoriais, ou que os ultrapasse.  
Unifica-se, assim, a competência sobre as vias navegáveis e o transporte aquaviário no território 
nacional.  
Parecer:   
   De acordo com o art. 56, inciso I, as "águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em depósito ou 
emergentes", onde necessariamente se incluem os rios que nascem e têm foz no território do Estado, 
a este pertencem. Daí se conclui não competir à União a exploração desses rios, o que inviabiliza a 
pretensão da emenda. 
   
   EMENDA:09513 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IV - Capítulo II - art. 54 - inciso XVII  
Sugere-se a supressão do referido inciso XVII 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao estado 
democrático garantir o pleno exercício desse direito, assim também a liberdade de expressão, de 
criação, produção, circulação e de difusão dos bens culturais.  
Sendo a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio, opcionais, caberá aos produtores a informação ao público sobre o conteúdo e a 
correspondente faixa etária relativamente aos espetáculos de diversões, bem como ás empresas de 
telecomunicações a responsabilidade da adequação de horário e faixa etária à sua programação, 
considerando a audiência ao público infantil e adolescente.  
Respondendo cada um, de acordo com a Lei, pelos abusos que cometer, conforme o disposto na 
alínea A do Inciso XI do artigo 12 do Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   O art. 54, inciso XVII, ao estabelecer a competência da União para exercer a classificação de 
diversões públicas não entra em contradição com o art. 12, inciso IV, letra e, portanto, fere a 
liberdade de escolha. 
   
   EMENDA:09538 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se aos incisos XXII e XXIII, letra "h", do  
art. 54 do Projeto de Constituição, a redação seguinte:  
"Art. 54 - ..................................  
XXII - estabelecer princípios e diretrizes  
para o sistema nacional inclusive os Planos  
Nacionais de Transportes.  
............................................  
XXIII - legislar sobre:  
............................................  
h - trânsito e tráfego interestadual e  
rodovias e ferrovias federais, estipulando "que,  
sob prevalência da legislação federal, Estados e  
Municípios poderão legislar supletivamente". 
Justificativa:  
É, importante que a União tenha competência para estabelecer os planos nacionais dos transportes, 
tal como ocorre com os planos nacionais de educação e de saúde.  
Deve também ser competente para legislar sobre transportes, definindo as normas gerais aplicáveis.  
Mas, não se pode olvidar que os Estados e os Municípios também têm a política de transportes entre 
os assuntos do seu peculiar interesse. Daí a competência para legislarem supletivamente, obedecido 
o que sobre o assunto dispuser a legislação federal.  
Parecer:   
   A emenda pretende acrescentar os planos nacionais de transportes ao inciso XXII, do art. 54. 
Entendemos ser a matéria própria da legislação ordinária que poderá estabelecê-los obedecendo os 
"princípios e diretrizes" mencionados no mesmo dispositivo. Quanto à supletivamente da legislação 
estadual e municipal à federal, veja-se o art. 57, inciso I, onde se encontra a norma nesse sentido. 
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   EMENDA:09572 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao item XII do art. 54  
Acrescente-se ao item XII do artigo 54 a  
alínea "e", com a seguinte redação:  
e) os serviços de transportes coletivos  
rodoviários interestaduais e internacionais de passageiros. 
Justificativa:  
A sugestão visa definir, em termos de norma constitucional, o que já vem sendo praticado no Brasil. 
Deixamos para os municípios a competência de emitir normas e, se assim entender, explorar os 
serviços de transporte coletivo de passageiros, pois que constitui matéria de seu peculiar interesse. 
Idêntica é a posição dos Estados no tocante a essa modalidade de transporte, quando intermunicipal 
ou estadual. 
Mas, os transportes interestaduais ou internacionais de passageiros, por sua importância para o País, 
a ponto de ser visto como fator de segurança nacional, devem ficar, necessariamente, na 
competência da União, que os pode explorar, de preferência através de iniciativa privada, por ser 
menos onerosa para os cofres públicos e ser mais eficientes, reservando-se-lhe a tarefa de fiscalizar, 
controlar e emitir normas disciplinadoras.  
Parecer:   
   A competência da União sobre a matéria objeto da emenda está expressa em dispositivo próprio. 
   
   EMENDA:09646 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação da  
letra d do item XXIV do art. 54,  
que passará a ter a seguinte redação:  
d) - a instalação, ampliação e funcionamento  
de centrais termonucleares e de depósitos de  
dejetos dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional. 
Justificativa:  
Acrescentamos ao texto original a necessidade do funcionamento das centrais termonucleares 
também estarem sujeitas a autorização do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Pela aprovação, no mérito, nos termos do substitutivo tendo em vista depreender-se do disposto na 
alínea "a" do mesmo item. 
   
   EMENDA:09995 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se, como alínea "e"" do item XXIV do  
art. 54 do Projeto de Constituição, a seguinte disposição:  
"Art. 54 ....................................  
XXIV - ......................................  
e) em nenhuma hipótese será permitida a  
importação, fabricação ou transporte de artefatos  
bélicos nucleares." 
Justificativa:  
O Brasil, que sempre se manteve, ao longo de sua história, como País antibelicista, jamais cogitou 
fabricar artefatos bélicos nucleares.  
Tal imagem, todavia, poderá ser modificada se, com o andamento do despropositado programa 
nuclear brasileiro, surgirem figuras governamentais com personalidade megalomaníaca belicista, 
dispostas a fabricarem tais artefatos, em vista da inexistência no texto Constitucional em elaboração, 
de disposições que impeçam tal procedimento.  
Por tais razões, estamos oferecendo emenda ao Projeto de Constituição, acrescendo alínea e ao item 
XXIV do art. 54, proibindo a importação, fabricação ou transporte de artefatos bélicos nucleares.  
Parecer:   
   Pela aprovação, no mérito, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:10155 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa e aditiva  
Dispositivos emendados: Artigos 52,52-II, 54,  
56, I, 57-I, 69 e 306.  
- O inciso II, do art. 52, do projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 52 .........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos aquíferos estejam subjacentes  
ao território de mais de um Estado; e as águas  
superficiais e subterrâneas nos Territórios.  
- Incluam-se, no art. 52, do Projeto, os §§  
4o. e 5o., com a seguinte redação:  
Art. 52...........................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
§ 5o. - São públicas de uso comum as água  
situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas  
secas, nos termos da lei.  
- Inclua-se, no art. 54, do Projeto, um  
Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 54.........................  
Parágrafo único - A lei definirá:  
I - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia ou região hidrográfica e  
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integrando sistemas dos Estados e do Distrito Federal.  
II - os critérios de outorga de direito de  
uso das águas; e  
III - as águas particulares e os direitos e  
deveres de seus proprietários.  
- O inciso I, do art. 56, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 56...............................  
I - Os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares.  
- Inclua-se, no art. 56, do Projeto, o inciso  
V, com a seguinte redação:  
Art. 56................................  
V - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no art. 56, do Projeto, um § 2º, 
 com a seguinte redação, passando o atual  
Parágrafo Único a § 1o.  
Art. 56..............................  
§ 2o. - As Constituições Estaduais poderão  
transferir, para o domínio municipal, as águas de  
interesse exclusivamente local.  
- O inciso I, do art. 57, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 57...........................  
I - legislar sobre:  
a) as matérias de sua competência e  
suplementar a legislação federal em assuntos de  
seu interesse; e  
b) águas, supletiva e complementarmente à  
União, respeitada a lei federal.  
- Inclua-se, no art. 69, do Projeto, um § 4º, 
com a seguinte redação:  
Art. 69...............................  
§ 4o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de águas que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no art. 306, do Projeto, um § 3º, 
com a seguinte redação:  
Art. 306................................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
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concomitantemente aos Artigos 52, 52, II, 57, I, 69 e 306. A alteração de um dispositivo envolverá, 
portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do protesto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 56, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, devem ser geridos pela União, para evitar a 
sua exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 52, II) e os Estados (art. 56, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros custos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos.  
O projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado só atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional.  
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto mas foi suprimida na sistematização.  
O Projeto, por sua vez, confere aos estados a mais ampla competência legislativa suplementar. 
Desde que em assuntos de seu interesse, que podem ser os mais variados (art. 57, I), a eles caberá 
legislar sobre quaisquer das matérias enumeradas no inciso XXIII, do art. 54. Essa amplitude, 
todavia, poderá receber limitações no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
Sendo assim, para que a competência Estadual relativa as águas, neste País de dimensões 
continentais, fiquem bem definida, convém que conste de maneira explicita.  
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 52, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuízo de outra ou outras,  
- que o inciso II, do art. 52, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas situadas 
nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 49, § 2º, do Projeto integram a União; 
- que no art. 52 sejam incluídos os parágrafos 4º e 5º disposto, respectivamente, sobre a faculdade 
da União transferir aos municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos 
Territórios Federais, e a respeito da colocação das águas situadas nas zonas assoladas pelas secas 
na categoria de públicas e de uso comum, visando a publicização as águas áreas; 
- que no art. 54 seja incluído um parágrafo único com o proposto de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional e 
objeto de lei. O mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas 
públicas, para garantia dos cidadãos, e a definição das águas particulares, uma vez que, se contidas 
unicamente numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim 
social daquela, a não ser em casos especiais em zonas de escassez. 
- que o inciso I, do art. 56, compatibilizando com a redação proposta para o inciso II, ao art. 52, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicito quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidades de consulta a outros artigos. 
- que se inclua, no art. 56, o inciso V declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 52, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
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correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular.  
- que se inclua, no art. 56, um § 2º estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal como 
proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam transferir 
para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, riachos, 
arroios e outros. O atual parágrafo único passará a ser o parágrafo primeiro; 
- que se altere o inciso I, do art. 57, no sentido de que fique expressa a competência dos Estados 
para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitada a lei Federal. Com isso, os 
Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas normas. 
Com a redação dada ao art. 57, I, do projeto, por ser muito ampla e abranger praticamente, todas as 
matérias contidas no art. 54, XXIII, provavelmente será alterada, propõe-se a sua enunciação de 
forma expressa, para que a competência Estadual relativa às águas não venha receber restrições 
dirigidas a outras disciplinas,  
- que, no art. 69 se inclua um § 4º disciplinando o domínio das águas dos Distrito Federal de forma 
idêntica à feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 306, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, termais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendência há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:10157 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva e substitutiva  
Dispositivo emendado  
Suprima-se as alíneas a e d do inciso XXIV do  
art. 54 e a alínea "b" do art. 410 
Justificativa 
A letra d do inciso XXIV do art. 54 é uma repetição de letra a do mesmo artigo, que por sua vez, está 
coberta pelos itens IV e XVI, letra “a” dos art. 99 e 100, respectivamente. O “Plano Nacional Elétrica”, 
contém todas as usinas a serem instaladas ou ampliadas.  
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:10173 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado - art. 54  
Suprimir a letra "c" do inciso XXIV e  
acrescentar ao art. 54 o inciso XXV, com a  
seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
I - ........................................  
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XXV - responsabilizar-se pelo pagamento das  
indenizações decorrentes de danos nucleares, nos  
valores que excederem aos limites estipulados pela  
legislação ordinária, devidos pelos responsáveis  
pelos acidentes nucleares. 
Justificativa 
O princípio da responsabilidade objetiva, sem a apuração da culpa, está consagrado na Constituição 
Federal em vigor (art. 107) e deverá sê-lo na em elaboração.  
No campo específico há a Lei n° 6.454/76, que estabelece uma indenização devida pelo operador da 
instalação termonuclear, no caso de acidente, até o limite de 1,5 milhão de OTN.  
Deixar-se agora, com referência aos valores indenizatórias, aberto o limite para o seu atendimento 
constitui um sério gravame, ainda que em potencial, à economia da atividade nuclear. 
Por outro lado, a limitação pode ser injusta em casos de dimensão catastrófica. A compatibilização 
necessária ao desenvolvimento das atividades nucleares pode ser atendida (custo social) pela 
participação suplementar obrigatória da União, garantindo compensação justa às eventuais vítimas 
de acidentes nucleares.  
Em consequência da emenda na proposta, há que ser suprimida a letra “c” do inciso XXIV do artigo 
emendado para evitar-se conceito contraditório.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:10192 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 54  
Inclua-se, na parte final da letra d, inciso  
XXIV, do artigo 54 do Projeto de Constituição, o  
que se segue:  
Art. 54 - ............................  
XXIV -  ........................... 
d -... dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional, se aprovada em plebiscito  
popular na região. 
Justificativa 
Ninguém melhor do que os habitantes da região para dizerem do interesse, ou do repúdio, quanto à 
instalação ou ampliação de usina termonuclear, depois que o mundo se deixou traumatizar com o 
desastre atômico de Chernobyl, União Soviética, ocasionador de numerosas vítimas. A Angra-1, por 
sua vez, tem sido objeto de permanente preocupação entre a população de Angra dos Reis e 
imediações, ante os riscos que oferece. Em vista disso, os habitantes da região onde se pretenda a 
implantação de instalações nucleares devem ter o direito de optar, aceitando-a, ou rejeitando-a. O 
pronunciamento popular, mediante plebiscito, antecede a prévia autorização do Congresso Nacional. 
O povo fala primeiramente. Depois, vem a lei, que autoriza a execução do projeto atômico. Sem isso, 
o governo nada deve fazer.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:10246 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Acolhe-se no mérito, devendo constar entre as competências concorrentes da União e dos Estados. 
   
   EMENDA:10336 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 54, III  
Onde se lê:  
III - organizar e manter a defesa nacional  
Leia-se  
III - organizar as Forças Armadas, a segurança das  
fronteiras e a defesa nacional. 
Justificativa 
A emenda se inspira no art. 72, inciso IV do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos e repete a parte 
final da redação do Projeto ora emendado. A Carta Constitucional vigente, por sua vez, já atribui 
competência à União para “organizar as forças armadas”. (art. 8°, IV).  
Parecer:   
   A emenda, ao retirar a palavra "manter", torna incompleto o texto do inciso III. De verdade, não 
baste apenas organizar a defesa nacional, incluindo as Forças Armadas e a segurança das fronteiras, 
mas é preciso mantê-las e essa competência cabe à União. 
   
   EMENDA:10337 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 54, XXII  
Dê-se ao inciso a seguinte redação:  
XXII - estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, habitação e informática. 
Justificativa 
O inciso emendado cogita apenas do estabelecimento de “princípios e diretrizes para o sistema 
nacional de transportes e viação”. O texto ora sugerido inspira-se no inciso XIII do art. 72 do 
anteprojeto da Comissão Afonso Arinos. Demais disso, a Carta Constitucional vigente já dispõe que 
“compete à União” (art. 8°), “estabelecer o plano nacional de viação” (inciso XI).  
Parecer:   
   a emenda trata da matéria sujeita à mutabilidade no tempo, qual seja a adoção de "planos 
nacionais" que ora são estabelecidos, ora não, o que dá ao assunto o caráter de sub-constitucional e 
portanto, de não aconselhável menção no texto do projeto. Por essa razão, não permaneceu no atual, 
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apesar de constar do diploma constitucional atualmente em vigor. Ademais a relação dada no art.54, 
inciso XXII, do projeto, faculta a elaboração desses planos, caso sejam necessários. 
   
   EMENDA:10406 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Redija-se, assim, o item IX do artigo 54:  
Legislar sobre as operações de natureza  
financeira, especialmente as de crédito, câmbio,  
seguros, capitalização e, também fiscalizá-las. 
Justificativa 
Somente por um lapso, o projeto ora emendado não consignou que ao lado do direito de fiscalizar 
caberá a União, também, aquele de legislar sobre as operações de seguro. Neste passo, o projeto 
foge à regra estabelecida na Constituição de 1946 e nas que a sucedeu, seja a reforma realizada no 
Governo Castelo Branco, seja a reforma edita pela Junta Militar, todas elas acordam que a União 
Federal não somente fiscalizará, como também legislará sobre seguros e capitalização.  
Com esta emenda, pois, estamos apenas corrigindo um lapso muito fácil de acontecer, lapso 
resultante de pressa – sempre má conselheira – que vem presidido os trabalhos constituintes.  
Parecer:   
   A emenda fica prejudicada em virtude de preferência por nova redação na competência da União. 
   
   EMENDA:10435 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do inciso XII do artigo 54  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
a) os serviços de telecomunicações e  
transmissão de dados, o lançamento de sistemas  
espaciais, coleta e difusão de informações meteorológicas. 
Justificativa 
São serviços vitais envolvendo a soberania nacional. 
Parecer:   
   Pela aprovação, no mérito, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:10569 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54, INCISO XII, ITEM b  
O item b, inciso XII do Artigo 54 do Projeto  
passa a ter a seguinte redação:  
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Art. 54 - .................................. 
XII - ........................................ 
b) - Os serviços públicos de energia  
elétrica, qualquer que seja a fonte primária de  
energia. 
Justificativa 

1) Com o advento do Código de águas, em 1934, a União passou a ser a detentora das 
concessões para o aproveitamento da energia hidráulica, em substituição aos munícipios, e 
isto por força da própria característica dos rios e das bacias hidroelétricas, em sua grande 
maioria internacionais ou com influências em mais de um Estado.  

2) Não faz nenhum sentido os Estados legislarem sobre águas e serviços típicos de energia 
elétrica, cuja padronização deve abranger todo o território brasileiro. Trata-se de matéria 
jurídica objeto de legislação especificada (Código de Águas), que, por isto, deve obedecer a 
comando legislativo único / demais, o sistema tributário nacional, ao qual se insere o imposto 
único sobre energia elétrica, contempla verbas específicas para pensão e melhoramento 
desse serviço.  

3) A política nacional de suprimento de energia elétrica é coordenada pela ELETROBRÁS, 
empresa controlada pela União e responsável pela realização de estudos, projetos e 
supervisão da operação de usinas e linhas de transmissão, para diminuir os riscos de 
racionamento de energia elétrica.  

Parecer:   
   A emenda não menciona as instalações da energia elétrica, ficando, portanto, incompleta a redação 
de dispositivo proposto. 
   
   EMENDA:10786 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva e Supressiva  
Dispositivo a substituir: Inciso VI, do Artigo 54.  
Dispositivo à suprimir: § único do artigo 404.  
Dê-se ao inciso VI, ao art. 54, a seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
VI - autorizar e fiscalizar a produção,  
propaganda e comércio de material bélico, armas,  
explosivos e substâncias que possam afetar a saúde  
ou o meio ambiente.  
Em consequência, suprima-se o parágrafo único  
do artigo 404. 
Justificativa 
A emenda sugerida tem por escopo dar consistência ao Inciso VI, do art. 54. A expressão 
“substâncias tóxicas” não tem a clareza objetivada em um texto constitucional, além de limitar a 
competência da União apenas quanto aos produtos tóxicos. Nesse sentido, cabe ressaltar que as 
substâncias consideradas não tóxicas, mas que possam colocar em risco a saúde e o meio ambiente, 
não poderiam ser objeto de fiscalização por parte da União.  
A redação proposta não modifica o conteúdo do inciso VI do artigo 54; antes, complementa-o, na 
medida em que amplia o seu alcance, inclusive através da inclusão da propaganda entre as etapas 
de produção e consumo dos referidos produtos. A adoção de redação proposta, muito mais clara que 
o texto do Projeto, torna igualmente dispensável o parágrafo único do artigo 404, que veda “a 
propaganda comercial de medicamentos, formas de tratamento, tabaco, bebidas alcoólicas, e 
agrotóxicos”. A redação do parágrafo é ao mesmo tempo demasiado restrita e demasiado ampla. 
Demasiado restrita, deixando de fora – e, portanto, presumivelmente permitida a propaganda 
comercial de produtos, hábitos, costumes, modos de ser nocivos à saúde, ao meio ambiente, ao bom 
convívio das pessoas, e das famílias e dos grupos sociais.  
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Mas o texto é também demasiado amplo, ao proibir toda forma de propagação com finalidade 
comercial, (o que incluiria a divulgação de produtos novos aos meios de comunicação dirigidos à 
classe médica) de todo e qualquer medicamento e forma de tratamento. Ou a proibir, também, a 
propaganda de “agrotóxicos”, palavra usada para designar indistintamente os produtos químicos 
utilizados na agricultura. E, portanto os defensivos contra doenças ou pragas, os adubos, inseticidas 
e outros insumos da moderna agropecuária. Proibir a propaganda desses produtos pode significar o 
retardamento da introdução de novos produtos, seu encarecimento, ou a dificultação do acesso das 
pessoas aos bens e serviços (inclusive formas de tratamento), certamente úteis, e potencialmente 
promotores de melhorias de produtividade e do rendimento dos que plantam, criam e colhem.  
Não se justifica, por isso, manter tal proibição. A matéria sequer se aproxima dos parâmetros que 
determinam o caráter constitucional das normas jurídicas. Mas, se algo deve a Constituição conter a 
respeito, melhor será deixa-lo em termos os mais amplos, a fim de permitir ao legislador dispor, como 
melhor lhe pareça, sobre casos concretos, à medida em que surgirem.  
Por aí se justifica, no nosso entender, tanto a revisão do texto do inciso VI, do art. 4o, quanto suprimir 
o parágrafo único do art. 404.  
Parecer:   
   A presente emenda é de ser rejeitada. 
   
   EMENDA:10789 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao inciso quarto do artigo 54,  
no final, a seguinte expressão:  
Art. 54 ................................. 
IV ........................................ 
concessão de bases militares. 
Justificativa 
A expressão ora proposta busca adequar o inciso quarto do artigo 54 do Projeto Constitucional aos 
Princípios Fundamentais contidos no texto os quais afirmam que o Brasil preconiza o desarmamento 
geral, simultâneo e controlado; a união de todos os povos e Estados contra a competição 
armamentista e terrorismo; e o estabelecimento de um sistema universal capaz de assegurar a paz 
entre os povos.  
Dessa forma, deve ficar claramente expresso no texto constitucional, que o nosso país não fará, em 
hipótese alguma, a concessão de bases militares a quaisquer outros países ou organizações.  
Parecer:   
   O inciso III, do art. 54, estampa a competência da União para organizar a defesa nacional. Nessa 
competência encontra-se a de vedar a concessão de bases militares. A Constituição, tendo que ser 
duradoura, deve estar escoimada de dispositivos sujeitos à mobilidade no tempo, como é o de 
instalação de bases militares, prática que, dentro de alguns anos, pode estar ou não em vigor no 
mundo. 
   
   EMENDA:10846 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescentar ao Art. 54 do Projeto, o inciso  
XXV e as alíneas "a" e "b" com as seguintes redações:  
XXV - legislar, sem prejuízo da competência  
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complementar e supletiva dos Estados, sobre:  
a) - organização, preparação garantia,  
direitos e deveres das polícias civis, bem como  
sobre as carreiras funcionais que a integram;  
b) - organização, armamento, efetivos,  
instrução, justiça e garantias das Polícias  
Militares, bem como as condições de convocação e  
mobilização. 
Justificativa 
É mister a existência de uma política de segurança pública de dimensão nacional posto que a 
exacerbação da violência não exclui qualquer região do País.  
O disciplinamento estrutural e de procedimentos propiciará uma ação mais uniforme e, 
consequentemente, mais eficiência na atividade policial, permitindo-se ainda, às unidades 
federativas, adequá-las as peculiaridades regionais.  
A Polícia Civil é o núcleo através do qual o Estado exerce sua atividade de prevenção e repressão ao 
delito e integra o sistema de administração da justiça criminal, juntamente com o Ministério Público e 
Magistratura.  
A norma proposta possibilitará a reorganização, o reposicionamento e a adequação da Polícia Civil à 
atual conjuntura, possibilitando uma estrutura compatível aos anseios de segurança na Nação.  
De outra parte, no que se refere a Polícia Militar, a proposta constante da alínea “b” traduz uma 
posição já consagrada no contexto constitucional do Brasil, dando à União o poder de legislar sobre 
aspectos estruturais e sobre a convocação e mobilização dessas milícias, como forças auxiliares e 
reservas do Exército.  
Parecer:   
   Preferiu-se nova disposição para a matéria no texto constitucional, aproveitando-se parcialmente o 
pensamento expresso na emenda. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10932 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização:  
Acrescente-se ao item IV, do art. 54:  
Texto Original:  
"IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente;  
Texto Proposto:  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente, proibida a instalação de base  
militar, mesmo que seja para fins pacíficos". 
Justificativa 
A soberania da Nação deve ser um primado que enseje a segurança necessária a quaisquer 
segmentos da sociedade.  
Parecer:   
   A Lei complementar prevista no item preverá as hipóteses de execução de permissão nela 
contemplada, inclusive o caso aventado pela emenda, cujo pormenor não cabe, inclusive face aos 
compromissos internacionais que o Brasil soberanamente firmar.  
Pela não-acolhimento. 
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   EMENDA:10939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Emenda Aditiva  
Acrescentem-se ao art. 54, item XXV e ao art.  
252, item VI, na forma seguinte:  
"Art. 54. Compete à União:  
XXV - organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal".  
"Art. 252 - ........................... 
VI - Polícia Rodoviária Federal". 
Justificativa 
No momento em que a Polícia Rodoviária Federal completa 59 anos de existência e que tantos 
benefícios tem trazido aos usuários das rodovias federais, tanto nos grandes centros como nos mais 
longínquos rincões de nossa Pátria, há que constar em texto expresso de nossa Constituição a ser 
brevemente promulgada, a existência da referida Polícia Rodoviária Federal.  
Ressalte-se, por necessário, que a Polícia Rodoviária Federal, instituída por lei, destina-se ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais, zelando, nas respectivas faixas de domínio, pela 
segurança do tráfego, do trânsito e das próprias rodovias da União, prevenindo e coibindo infrações 
ou transgressões das leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando com as 
autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfego de drogas, à sonegação, ao 
contrabando e as descaminho.  
Ademais, a Polícia Rodoviária Federal significa garantia da uniformidade de procedimento, com 
continuidade do poder de polícia, evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, inclusive, o 
transporte interestadual e internacional de passageiros e cargas, com a mantença da comunicação 
por radiofonia como é de interesse da segurança a nível nacional.  
Parecer:   
   A emenda diz respeito ao art. 252 do projeto. Entendemos que a lei ordinária disciplinará a matéria, 
razão que nos  
levou a suprimir o tema do projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10987 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva) Título IV - Capítulo II  
Suprima-se, no inciso XIV do art. 54, a  
expressão "bem como a Polícia Militar e o Corpo de  
Bombeiros do Distrito Federal". 
Justificativa: 
Sinceramente, não vejo como conciliar a autonomia do Distrito Federal, constante do art. 69, com a 
competência da União de manter as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros do Distrito Federal. 
Parecer:   
   A especificidade da Capital Federal exige estatuto especial quanto à justiça e à segurança.  
Pelo não recolhimento. 
   
   EMENDA:11239 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Projeto de Constituição (Da Comissão de  
Sistematização)  
Emenda aditiva  
Acrescente-se ao art. 54 o seguinte item XXV:  
"Art. 54. Compete à União:  
..................................................  
XXV - organizar e manter a Polícia Rodoviária  
Federal como Departamento de Polícia Federal  
Rodoviária, integrante do Ministério da Justiça." 
Justificativa 
Iniciou em 1935, nas rodovias do Estado do Rio de Janeiro, suas atividades, a Polícia Rodoviária 
Federal, sucedendo a antiga “Polícia de Estrada”, instituída por Washington Luiz, pelo Decreto 
número 18.323, de 24 de julho de 1928. 
Sua importância e significação cresceu através dos anos com o desenvolvimento rodoviário brasileiro 
que conta, prementemente, com 124.167 quilômetros de estradas sob a fiscalização da Polícia 
Rodoviária, ainda hoje vinculada ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 
Tal subordinação é, contudo, inteiramente inadequada, eis que na sua face atual a Polícia Rodoviária 
Federal está a merecer nova estrutura administrativa como órgão que integra as atividades de 
segurança pública devendo, assim, ficar com o status de Departamento e fazer parte do Ministério da 
Justiça, ao lado da Polícia Federal propriamente dita. 
É o que prescreve a presente emenda.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:11339 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Capítulo II - Da União  
Art. 54  
O inciso XVI do Art. 54 do projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 54 ....................................  
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma de que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa 
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
Indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
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É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda que é uma reinvindicação da 
Corporação Inspetorial do Ministério do Trabalho.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:11341 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: item VII do Art.54  
O item VII do Art. 54 passa a ter a seguinte redação:  
Item VII - Controlar o Sistema Monetário. 
Justificativa 
Controlar o Sistema Monetário engloba, além de competência de emitir moeda, outras variáveis da 
base monetária que atuam de forma direta no Sistema.  
Parecer:   
   A legislação sobre direito financeiro e econômico abrange a preocupação contemplada pela 
proposta, mas o poder de emitir moeda é variável de particular monta, que exige menção específica. 
   
   EMENDA:11381 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens XIII e XIV do art. 54 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A inclusão desses itens na constituição consistirá em incoerência grave no texto, haja vista que foi 
conferida autonomia plena ao Distrito Federal, não se justificando que o seu Poder Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
continuem a ser mantidos pela União. 
Parecer:   
   As especificidades do Distrito Federal, como sede da Capital federal, do Governo e das 
representações estrangeiras exigem estatuto próprio para a organização Justiça e 
Segurança coerente com o princípio da autonomia relativa assegurada no capítulo sobre o Distrito 
Federal. 
   
   EMENDA:11468 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54, INCISO IX  
Acrescente-se a expressão "de previdência" ao  
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inciso IX do art. 54 do Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização, que fica com a  
seguinte redação:  
Art. 54 - ................................... 
IX - fiscalizar as operações de natureza  
financeira, especialmente as de crédito, câmbio,  
de capitalização, de previdência, bem como as de  
seguro. 
Justificativa: 
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo, acrescido da menção "privada", por tratar-se 
de competência fiscalizadora do Poder Público. 
   
   EMENDA:11572 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- o inciso XIII do artigo 54 do projeto de  
Constituição deve ter a seguinte redação:  
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público, e Defensoria Pública e a  
Defensoria do Povo do Distrito Federal e dos  
Territórios. 
Justificativa: 
Em diversas comissões foi aprovada a criação do instituto da Defensoria do Povo, e acatada pela 
Comissão de Sistematização.  
A emenda visa adaptar aqueles dispositivos com os deveres da União em relação à organização e 
manutenção do Defensor do Povo no Distrito Federal e Territórios.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:11580 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao inciso IV do artigo 54 do  
projeto de Constituição:  
"...., sempre sob o comando de autoridades brasileiras"; 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o dispositivo aprovado pela Comissão de Organização do Estado, com 
dispositivo semelhante aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes.  
Esta comissão, ao fixar os atos de competência do Presidente da República, o autorize a permitir o 
ingresso de forças estrangeiras no país, sempre sob o comando de autoridades brasileiras, conforme 
disposição do inciso XXVI do presente projeto. 
A emenda visa explicitar aquela disposição.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 232  

 

Parecer:   
   Cabe à Lei Complementar, de responsabilidade do Congresso Nacional, estabelecer os critérios de 
execução de tal hipótese, inclusive quanto ao comando, de modo a não inviabilizar seus efeitos.  
Pela não-acolhimento. 
   
   EMENDA:11589 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- acrescentar ao inciso XVI do artigo 54 do  
projeto de Constituição:  
"..., com prioridade à empresa e tecnologia nacional". 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o dispositivo, com o anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem 
Econômica e com o capitulo relativo a Ciência e Tecnologia.  
No primeiro está disposto que o ingresso do capital estrangeiro na economia brasileira se fará de 
forma supletiva e complementar (art. 302). No segundo, que a autonomia científica nacional é 
garantia da soberania.  
Para que estas proposições se efetivem na prática econômica é necessário proteger a empresa e a 
tecnologia nacional da concorrência do capital estrangeiro no mercado interno.  
Parecer:   
   A matéria está adequadamente completada no título relativo à ordem Econômica. 
   
   EMENDA:11611 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 54  
Acrescenta-se ao projeto o seguinte inciso,  
renumerando os demais.  
XIII - Organizar e manter a política  
aduaneira, vinculada à secretaria da Receita  
Federal, do Ministério da Fazenda. 
Justificativa: 
A política aduaneira é um instituto de países desenvolvidos. Num país em desenvolvimento, ela se 
faz ainda mais necessária, a fim de serem evitados conflitos de competência e as autoridades da 
polícia federal (ou seus agentes).  
Parecer:   
   Trata-se de explicitação não referente a matéria constitucional e já adequadamente absorvida em 
outro item. 
   
   EMENDA:11665 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IV, CAPÍTULO I,  
ARTIGO 54, ITENS X, XXIII, m) e XXIV, c).  
Os itens X, XXIII, alínea m e XXIV, alínea  
c do art. 54 do projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 54 -...................................  
X - Acrescentar-se, depois da palavra  
"políticas", os termos "econômicos e sociais".  
a) ..........................................  
XXIII - ....................................  
m) acrescente-se, depois da palavra,  
"imigração", a expressão "política de  
povoamento".  
XXIV - ......................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) acrescente-se, depois da palavra  
"responsabilidade", a palavra "civil". 
Justificativa: 
A caracterização das políticas econômicas e sociais é necessária, para não confundir com a política 
em outro sentido. 
O acréscimo proposto na alínea m do item XXIII é importante consignar, tendo em vista o problema 
da migração interna do campo para as grandes cidades, acarretando o despovoamento rural e o 
inchamento metropolitano.  
Quanto ao acréscimo proposto no item XXIV, alínea c, é importante para caracterizar a 
responsabilidade aí mencionada como apenas “civil”, pois não é lógico excluir da também possível 
responsabilidade penal a prova da culpa ou do dolo.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:11818 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescentar, onde couber no artigo 54 o  
seguinte inciso:  
" - organizar e manter os serviços oficiais  
de registro empresarial, de estatística, geografia  
e cartografia, de âmbito nacional". 
Justificativa: 
Propõe a emenda a federalização de alguns serviços, que somente devem ser executados pela União 
– entre eles o atual Registro do Comércio.  
Como se sabe, hoje, esse Registro do Comercio é exercido pelas Juntas Comerciais, titulares, 
também, dessa denominação terrivelmente anacrônica, a instituição vem do Império, de um tempo 
em que a industrialização ainda não surgira e, por isso, as duas expressões se confinaram na 
indicação, evidentemente preteria, de que a repartição incumbida de dar legitimidade aos atos de 
constituição, alteração, extinção de empresas econômicas continuam a sugerir uma ideia de que as 
Juntas Comerciais somente arquivam papéis de interesse do comércio.  
Por isso mesmo, ultimamente, a própria expressão “Registro do Comércio”, tem dado lugar a uma 
indicação mais moderna e consentânea com as amplas incumbências desse serviço, cuja missão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 234  

 

corresponde às de um cartório privativo das empresas e sociedades econômicas, - isto e Registro 
Empresarial.  
No momento, as Juntas Comerciais estão sob dupla jurisdição administrativamente, estão incluídas 
no âmbito estadual, onde representam uma excrescência; do ponto de vista técnico, no que respeita 
à correta aplicação da legislação, estão submetidas à disciplina do Ministério da Indústria e do 
Comércio, através do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC), denominação, esta 
última, também ultrapassada. É o tempo de corrigir-se a anomalia, tudo indicando que, pela sua 
natureza e altas finalidades, o Registro Empresarial fique sob a única supervisão federal, agora com a 
denominação de Registro Empresarial.  
É evidente que, na transição, o Governo Federal, assumindo a exclusiva direção e responsabilidade 
do Registro Empresarial, e, assim, tornando-se senhor das instalações atuais, indenize os Estados 
pela translação dos imóveis, móveis e mais equipamentos das atuais Juntas Comerciais. Em lugar 
destas, a União teria, nos Estados Delegacias do Registro Empresarial, com outra estrutura menos 
onerosa.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:11824 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se no texto do Projeto de  
Constituição, no Título IV, Capítulo II, Art. 54,  
Inciso XIV, que trata de União, o seguinte dispositivo:  
"A Polícia Rodoviária Federal, subordinada ao  
órgão executivo federal de política de trânsito,  
destina-se ao patrulhamento das rodovias federais,  
zelando pela segurança do tráfego, do trânsito e  
dos próprios da União, colaborando no combate ao  
crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao  
contrabando e as descaminho". 
Justificativa: 
Esta Emenda visa à garantia da uniformidade de procedimento do poder de polícia nas rodovias 
federais, tendo em vista o transporte interestadual e internacional de passageiros e cargas, com 
certeza de mais eficiência no combate ao crime organizado atuando nas rodovias brasileiras. 
Parecer:   
   Trata-se de especificação infraconstitucional, de qualquer modo já subsumida no princípio geral 
expresso na competência da União, na espécie. 
   
   EMENDA:11903 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Capítulo II,  
art. 54, inciso XII, alínea "b", do Projeto de Constituição.  
Suprima-se da alínea "b", do inciso XII, do  
art. 54 a conjunção aditiva "e", e mais a  
expressão "no âmbito interestadual", inserindo  
vírgula após a palavra "serviços". 
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Justificativa 
Uma vez que aos Estados se defere competência para a prestação dos serviços públicos, 
diretamente ou mediante concessão ou permissão (art. 305) e, entre tais serviços, estão a exploração 
dos serviços e instalações de energia elétrica deferida aos Estados, dos rios internos aos seus 
territórios e dos rios interestaduais (em conjunto com os Estados por eles banhados), à União fica 
reservada a exploração, apenas, desses serviços e instalações que a ela já pertencem, separando-se 
aquilo que é dos Estados. 
Parecer:   
   Sugestão redacional acolhida. 
   
   EMENDA:11965 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte item XXIII ao art. 54 do  
projeto de Constituição, renumerando-se o atual  
inciso XXIII e seguinte:  
"Art. 54. Compete à União:  
............................................  
XXIII - executar os serviços de polícia  
marítima, aérea e de fronteira, através da Polícia  
Federal, e, por este mesmo órgão, nas rodovias e  
ferrovias federais, na parte referente a crimes  
contra a vida e o patrimônio." 
Justificativa:  
É objetivo desta Emenda ampliar a competência da União para, através da polícia federal, policiar as 
rodovias e ferrovias federais.  
As tragédias ocorridas nas rodovias brasileiras, muitas vezes envolvendo mais de um Estado, 
dizimando vidas ou, na melhor das hipóteses, levando á perda de cargas, nos faz crer que a polícia 
federal, por ter a sua ação permitida em todo o território nacional, deve ter o poder de polícia inclusive 
nas rodovias estaduais e municipais.  
Isso evitará que haja conflito de competência, que leva fatalmente à impunidade.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:11984 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Acrescente-se a alínea e ao item XXIV do art. 54.  
e) fica proibida a estocagem e o acúmulo de  
resíduos atômico nas ilhas oceânicas e na faixa  
litorânea até 300 Km do interior do País, em áreas  
de baixa densidade demográfica. 
Justificativa:  
Pelo projeto, é de competência da União legislar sobre atividades nucleares (art. 54, XXIII, v).  
E são dados ao legislador ordinário, de pronto, certos lineamentos básicos previstos no XXIV do 
mesmo artigo e mais o que agora propomos.  
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Os depósitos de dejetos dependem, pelo projeto, de prévia autorização do Congresso Nacional. 
Mesmo este ficará adstrito à regra ora incluída, para que autorizadas em zona de baixa densidade 
demográfica seja preservada a saúde das populações.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:12059 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do art. 54 do Projeto de Constituição. 
Justificativa:  
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo, acrescido da menção "privada", por tratar-se 
de competência fiscalizadora do Poder Público. 
   
   EMENDA:12117 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado: art. 54, item XII, alínea "c"  
art. 54, item XXIII, alínea "g".  
No art. 54 do Projeto de Constituição, dê-se  
à alínea "c" do inciso XII e à alínea "g" do  
inciso XXIII a seguinte redação:  
Art. 54. ....................................  
XII - ......................................  
c) a navegação aérea, aeroespacial e infra-  
estrutura aeroportuária e portuária;  
............................................  
XXIII - ....................................  
g) navegação aquaviária, aérea e espacial,  
bem assim o regime dos portos e aeroportos. 
Justificativa:  
Esta emenda busca compatibilizar, os textos eis que se deve contemplar, por igual, a navegação 
aquaviária, a aérea e a aeroespacial. O item XII esqueceu-se da infraestrutura portuária, sabidamente 
importante e vital para o nosso comércio interior e internacional. Já o item XXIII não previu que a 
União pudesse legislar sobre aeroportos, o que evidente deve ter sido um lapso. 
Quanto ao item XXIII, preferiu-se utilizar o termo “navegação aquaviária”, bem mais técnico.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:12155 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Caso sejam aprovadas as emendas de nºs  
1P10157-3 e 1P10173-5 o inciso XXIV do art. 54  
passa a ter a seguinte redação:  
"XXIV - explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza sendo que, sob  
regime de concessão ou permissão, as atividades  
que utilizam radioisótopos para a pesquisa e usos  
medicinais, agrícolas, industriais e fins análogos." 
Justificativa: 
A emenda cima tem em vista compatibilizar o restante do art. 54, se as emendas acima enumeradas, 
referentes ao mesmo forem acolhidas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:12158 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser incluído: art. 54, inciso XII, letra "f".  
Art. 54 - Compete à União:  
XII - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
...............................  
f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa:  
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos -em extensas regiões, 
visando ao fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, 
faz-se indispensável assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição 
do gás combustível canalizado de qualquer ordem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme 
e compatibilidade com os interesses gerais do País.  
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás 
combustível canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, 
para situar-se na órbita de problema nacional. 
Parecer:   
   A matéria foi incluída, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:12159 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Projeto de Constituição (da Comissão de  
Sistematização)  
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Emenda Aditiva  
Acrescentem-se ao art. 54, item XXV e ao art.  
252 item VI, na forma seguinte:  
"Art. 54 - Compete à União:  
...........................  
XXV - organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal."  
...........................  
"Art. 252 .........................  
VI - Polícia Rodoviária Federal." 
Justificativa:  
Não pode deixar de constar do texto da nossa Constituição, a ser promulgada brevemente, a 
existência da Polícia Rodoviária Federal, que tão relevantes serviços vem prestando ao País.  
Ressalte-se, por importante, as atribuições da Polícia Rodoviária Federal: patrulhamento ostensivo 
das rodovias federais, prevenindo e coibindo infrações das leis e regulamentos, colaborando com as 
autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfego de drogas, à sonegação, ao 
contrabando e ao descaminho.  
Parecer:   
   A emenda ao artigo 252, que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, como item VI do art. 252, 
fica suprimido por este substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12379 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 54 parágrafo único com esta redação:  
Art. 54 - ........................ 
Parágrafo Único - As diretrizes e bases da  
educação nacional serão fixados por lei  
complementar à Constituição. 
Justificativa:  
A norma proposta permite corrigir a situação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, sendo norma estrutural do Estado, não deve permanecer na categoria de simples lei 
ordinária.  
Como lei complementar ficará resguardada das mudanças ocasionais no Congresso, o que pode 
ocorrer sem o demorado e meticuloso estudo que a matéria necessariamente exige.  
O grau maior de estabilidade, assim assegurado, será altamente valioso para o processo educativo, 
bastando lembrar neste sentido, a possibilidade de garantia de uma certa continuidade das opções 
sobre política educacional e o planejamento da educação nacional.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:12405 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IV - Capítulo II - Art. 54 - inciso XVII  
Sugere-se a supressão do referido inciso XVII 
Justificativa:  
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Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao estado 
democrático garantir o pleno exercício desse direito, assim também a liberdade de expressão, de 
criação, produção, circulação e de difusão dos bens culturais.  
Sendo a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio, opcionais, caberá aos produtores a informação ao público sobre o conteúdo e a 
correspondente faixa etária relativamente aos espetáculos de diversões, bem como às empresas de 
telecomunicações a responsabilidade da adequação de horário e faixa etária à sua programação, 
considerando a audiência ao público infantil e adolescente.  
Respondendo cada um, de acordo com a Lei, pelos abusos que cometer, conforme o disposto na 
alínea A do Inciso XI do artigo 12 do Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   A atividade classificatória de diversões públicas é de patente utilidade pública e, sem restringir de 
modo algum as liberdades individual e coletiva, apenas orienta, desde o ponto de vista dos valores 
sociais, sem tampouco limitar a liberdade de criação e produção.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12413 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao item XII do art. 54  
Acrescente-se ao item XII do artigo 54 a  
alínea e, com a seguinte redação:  
E) Os serviços de transportes coletivos  
rodoviários interestaduais e internacionais de  
passageiros. 
Justificativa:  
A sugestão visa definir, em termos de norma constitucional, o que já vem sendo praticado no Brasil. 
Deixamos para os municípios a competência de emitir normas e, se assim entender, explorar os 
serviços de transporte coletivo de passageiros, pois que constitui matéria de seu peculiar interesse. 
Idêntica é a posição dos Estados no tocante a essa modalidade de transporte, quando intermunicipal 
ou estadual. 
Mas, os transportes interestaduais ou internacionais de passageiros, por sua importância para o País, 
a ponto de ser visto como fator de segurança nacional, devem ficar, necessariamente, na 
competência da União, que os pode explorar, de preferência através de iniciativa privada, por ser 
menos onerosa para os cofres públicos e ser mais eficientes, reservando-se-lhe a tarefa de fiscalizar, 
controlar e emitir normas disciplinadoras.  
Parecer:   
   A especificação torna-se desnecessária, pois já é competência da União legislar sobre a matéria e 
explorar os respectivos serviços, tanto para passageiros quanto para cargas.  
A restrição, ademais, é inoportuna. 
   
   EMENDA:12483 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 54, inciso XII, do  
Projeto de Constituição a letra "e", com a  
seguinte redação:  
Art. 54. ....................................  
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e)- A Aviação civil com toda sua estrutura  
aeroportuária e órgãos atinentes ao controle aéreo  
serão vinculados progressivamente à Administração  
Civil num período máximo de cinco anos. 
Justificativa:  
De uma visita que fiz a certos setores e órgãos aeroportuários, ouvindo atentamente várias opiniões, 
constatei a ressonância de meus conceitos anteriores no tocante às vantagens de ser a Aviação Civil 
circunscrita à Administração Civil. Que ela tenha sua legitima cooperação da Avaliação Militar está 
certo, mas desvinculada. Porque a sua desvinculação virá inevitavelmente concorrer para o seu 
próprio incremento, fora da linha circunscricional e tutelar do Ministério aeronáutico, evitando que se 
dê margem a ser submetida e constrangida, entre outras desvantagens, a ser um instrumento 
notoriamente político. Fato que sequer se justifica em países de menor cultura e desenvolvimento. O 
nosso País merece que nos voltemos para seu próprio porte, quer em relação ao seu tamanho, quer 
em relação ao seu progresso cultural.  
Parecer:   
   O pormenor ora contemplado é matéria infraconstitucional, cujo princípio geral legislativo já 
incumbe à União. 
   
   EMENDA:12520 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao item XII do art. 54  
Acrescente-se ao item XII do art. 54 a alínea  
E, com a seguinte redação:  
E) Os serviços de transportes coletivos  
rodoviários interestaduais e internacionais de  
passageiros. 
Justificativa:  
A sugestão visa definir, em termos de norma constitucional, o que já vem sendo praticado no Brasil. 
Deixamos para os municípios a competência de emitir normas e, se assim entender, explorar os 
serviços de transporte coletivo de passageiros, pois que constitui matéria de seu peculiar interesse. 
Idêntica é a posição dos Estados no tocante a essa modalidade de transporte, quando intermunicipal 
ou estadual. 
Mas, os transportes interestaduais ou internacionais de passageiros, por sua importância para o País, 
a ponto de ser visto como fator de segurança nacional, devem ficar, ou conceder o serviço a iniciativa 
privada, necessariamente, na competência da União que, os pode explorar. 
Parecer:   
   A especificação torna-se desnecessária, pois já é competência da União legislar sobre a matéria e 
explorar os respectivos serviços, tanto para passageiros quanto para cargas.  
A restrição, ademais, é inoportuna. 
   
   EMENDA:12620 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao item XII, do Art. 54, a  
alínea "E" do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 54 - .............................. 
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I - ....................................... 
II - ....................................... 
III - ..................................... 
a) ............................... 
b) ............................... 
c) .............................. 
d) ............................... 
e) Os Portos Marítimos e Fluviais. 
Justificativa:  
Propomos a transferência para a responsabilidade da União, a exploração dos Portos Marítimos e 
Fluviais, criando a Norma Constitucional.  
É sabido que o Porto, como principal porta aberta do País, envolve aspetos relacionados à soberania 
Nacional, e sua privatização atrairia as Empresas que operam no transporte marítimo, em sua maioria 
ligadas a poderosos grupos transnacionais, com interesses no produto ou no mercado brasileiro. 
Naturalmente seriam essas Empresas as mais interessadas e capacitadas técnica e financeiramente 
para investir nos terminais portuários. Uma vez instaladas, o próximo passo seria o transporte interior, 
com a dominação de todo canal de distribuição.  
Esta é uma preocupação dos trabalhadores, que por suas Entidades de Classe, tem reiteradamente 
se manifestado contrários a privatização dos Portos. Dessa forma, e acatando sugestões que nos foi 
encaminhada por Portuários de Santos-SP, é que submetemos ao Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte.  
Parecer:   
   Assunto adequadamente contemplado no substitutivo. 
   
   EMENDA:12621 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do Art. 54 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 54 - ........................... 
I - .................................... 
II - ................................... 
III - .................................. 
IV - ................................... 
V - Decretar o estado de sítio e a  
intervenção Federal: 
Justificativa:  
Propomos a alteração na redação do disposto no item V do Art. 54, retirando a expressão “o Estado 
de Defesa”, uma vez que estamos apresentando emenda suprimindo os Artigos no Projeto que 
referem-se ao “Estado de Defesa”.  
Parecer:   
   A gradação das medidas da manutenção da ordem pública deve prever hipótese em que se atende 
a circunstâncias de menor gravidade, que não exija a extrema rigidez do estado de sítio ou da 
intervenção - o estado de defesa satisfaz a esse requisito. 
   
   EMENDA:12997 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 54, inciso XII item B.  
O item b, inciso XII do Artigo 54 do projeto  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54, inciso XII, item b - Os serviços  
públicos de energia elétrica, qualquer que seja a  
fonte primária de energia. 
Justificativa:  
Com o advento do Código de águas, em 1934, a União passou a ser a detentora das concessões 
para o aproveitamento da energia hidráulica, em substituição aos munícipios, e isto por força da 
própria característica dos rios e das bacias hidroelétricas, em sua grande maioria internacionais ou 
com influências em mais de um Estado.  
Não faz nenhum sentido os Estados legislarem sobre águas e serviços típicos de energia elétrica, 
cuja padronização deve abranger todo o território brasileiro. Trata-se de matéria jurídica objeto de 
legislação especificada (Código de Águas), que, por isto, deve obedecer a comando legislativo único / 
demais, o sistema tributário nacional, ao qual se insere o imposto único sobre energia elétrica, 
contempla verbas específicas para pensão e melhoramento desse serviço.  
A política nacional de suprimento de energia elétrica é coordenada pela ELETROBRÁS, empresa 
controlada pela União e responsável pela realização de estudos, projetos e supervisão da operação 
de usinas e linhas de transmissão, para diminuir os riscos de racionamento de energia elétrica.  
Parecer:   
   A matéria está abundante e adequadamente contemplada nos dispositivos do Projeto. 
   
   EMENDA:13034 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva: Art. 54, inciso XXII  
Acrescente-se ao Art. 54, inciso XXII, as  
alíneas "a" e "b"  
Art. 54 - ...................................  
XXII - Estabelecer princípios e diretrizes para:  
a) sistema nacional de transportes e viação  
b) sistema nacional de trânsito 
Justificativa:  
Desta forma se poderá criar um enfoque sistêmico que, além de abordar o trânsito e o tráfego através 
do código nacional de trânsito, propicie ainda a preparação de um código nacional de transportes ou 
de uma lei orgânica que defina competências e correlações entre ambos os sistemas de modo a 
esclarecer as regras a que serão submetidos os participantes setoriais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:13037 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Acrescente-se ao inciso XXI do Art. 54  
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............. recursos hídricos garantindo o  
compartilhamento de seu aproveitamento. 
Justificativa 
Os cursos d’agua destinam-se a usos múltiplos tais como: abastecimento d’agua às comunidades, 
aproveitamento energético, irrigação navegação etc. Assim o aproveitamento dos recursos hídricos 
pressupõe o planejamento equilibrado da distribuição de suas variadas serventias, de modo a garantir 
que um dado não inviabilize os demais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13092 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifica-se o inciso XIV do art. 54.  
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária  
Federal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros  
Militar do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
   A emenda visa incluir no texto Constitucional a Polícia Rodoviária Federal, instituição que ao longo 
do tempo vem prestando serviços a sociedade brasileira. 
E questão de justiça tipificar entre as competências da União a organização e a manutenção da 
Polícia Rodoviária Federal. 
O crescente número de veículos existentes, a Intensificação do transporte rodoviário de cargas e 
passageiros, a indiscutível extensão de nossas estradas, a proliferação dos delitos no trânsito com 
assaltos e mortes de caminhoneiros por exemplo, o índice alarmante de acidentes e de vítimas fatais 
nas estradas, justificam de forma cristalina a necessidade imperiosa de incluir-se entre as 
competências da União, a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13212 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Inciso IX do artigo 54  
Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54. 
Justificativa:  
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo, acrescido da menção "privada", por tratar-se 
de competência fiscalizadora do Poder Público. 
   
    
   EMENDA:13467 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
No Capítulo II, do Título IV, do projeto,  
redigir o artigo 54, inciso XIV, pela forma seguinte:  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal, a  
Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia  
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do  
Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Não se pode no território brasileiro prescindir da atividade da Polícia Rodoviária Federal, que procura 
fiscalizar as rodovias federais, libertando-as dos transgressores da lei que diariamente causam 
vítimas ao se comportarem como maus usuários dos veículos automotores. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13608 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Incorpore-se os incisos XX, XXI e parte do  
XXIV, do art. 54 e os Art. 306, 307, 308, 309 e  
310 a uma nova alínea J, do inciso XXIII do Art.  
54, renumerando-se as demais alíneas, conforme abaixo:  
"Art. 54. Compete à União:  
..................................................  
XXIII - Legislar sobre:  
..................................................  
i) jazidas, minas, outros recursos minerais e  
metalurgia;  
j) aproveitamento dos recursos hídricos e  
energéticos nacionais;  
..................................................  
XXIV - Explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza." 
Justificativa 
A mudança proposta visa englobar todos os artigos acima indicados, de caráter ordinário e detalhista, 
numa sentença de conteúdo maior e geral mais adequada a um texto Constitucional, de forma 
abrangente e duradoura, sintetizando consideravelmente o texto do anteprojeto constitucional e 
remetendo à legislação ordinária a regulamentação das diversas atividades em tela.  
Parecer:   
   "Data vênia", conquanto a matéria seja pertinente à determinação da competência legislativa, o 
Projeto considera relevante o detalhamento da importância da matéria.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:13658 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se ao art. 54, inciso XIV, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pelo seguinte:  
Inciso: organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia  
Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal  
e dos Territórios. 
Justificativa: 
Os serviços relevantes prestados pela Polícia Rodoviária, não podem ficar esquecidos, ainda mais 
numa conjuntura onde os acidentes de trânsito estão matando em escada desordenada. 
Parecer:   
   Trata-se de explicitação desnecessária, própria de disposições que caberá à União tomar, após a 
vigência da Carta Magna e em cumprimento desta. 
   
   EMENDA:13755 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dispositivo emendado: Alínea "r" do item  
XXIII, do art. 54.  
A alínea "r" do item XVIII do art. 54 passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 54 -...................................  
XXVI - .....................................  
r - estrutura básica, atribuições e convocação  
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros  
dos Estados, Territórios e do Distrito Federal". 
Justificativa:  
A tradição constitucional brasileira reserva competência da União para legislar sobre as Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros de Bombeiros dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, tendo 
em vista as necessidades da Defesa Nacional, caso se materialize a hipótese de guerra externa. Para 
tanto, a legislação federal disporá sobre as condições mínimas de preparo dessas corporações 
estaduais sujeitas a convocação pelo Governo Nacional.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:13774 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescentem-se ao inciso XII do artigo 54 as  
alíneas "f" e "g" com a seguinte redação:  
f) o transporte ferroviário, e  
g) portos marítimos, fluviais e lacustres. 
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Justificativa:  
Tanto o transporte ferroviário como a exploração de postos devem ser executados diretamente pela 
União ou mediante concessão ou permissão. Na enumeração do inciso XII do artigo que não foram 
contempladas essas ditas hipóteses.  
Parecer:   
   A matéria está adequadamente contemplada com outro item ao mesmo artigo. 
   
   EMENDA:13875 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se item XXV ao art. 54 do projeto:  
Art. 54. ....................................  
XXV - Organizar e manter, subordinada ao  
Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária  
Federal com a finalidade de manter a ordem,  
fiscalizar o trânsito e executar todos os serviços  
de polícia nas rodoviárias federais. 
Justificativa:  
Há necessidade de preservação da Polícia Rodoviária Federal devido aos relevantes serviços que ela 
presta à população. Diariamente, sob as mais adversas condições, os seus integrantes prestam 
socorro, evitam assaltos, fiscalizam viaturas e atendem a situações de emergência várias. Também é 
de sua atribuição interceptar criminosos em fuga, impedir o descaminho e o tráfico de drogas. 
Somente uma polícia especializada poderá exercer essa missão tão específica e necessária. A 
Polícia Rodoviária Federal tem demonstrado, ao longo de sua existência, que, se a colocarem em 
uma estrutura adequada e lhe derem condições mínimas de atuação, poderá fazer diminuir aos mais 
baixos níveis o índice de acidentes, de violência e de criminalmente nas rodovias federais.  
Parecer:   
   Pela rejeição por ser a matéria de competência da União, podendo ser, portanto, objeto de 
legislação comum. 
   
   EMENDA:13876 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao item XIV do art. 54 do  
projeto, a seguinte expressão final "... e as  
Polícias Ferroviária, Portuária e Rodoviária Federal". 
Justificativa: 
É preciso que a Constituição contemple esses órgãos, de grande relevância, que executam missões 
de policiamento de reconhecida importância. Note-se que as ferrovias, portos e rodovias federais 
estão reconhecidas como sendo da competência da União organizar esses setores. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13884 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item XXV ao art. 54:  
Art. 54. ....................................  
XXV - Compete à União autorizar e fiscalizar  
a produção, o comércio e o registro de armas e  
material bélico. 
Justificativa: 
A competência federal, nessa matéria, permitirá maior fiscalização e uniformidade no território 
nacional. Ademais, as armas e material bélico dependem, quanto à produção, comercialização e 
classificação de critérios que são fixados pelas autoridades das Forças Armadas.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:13914 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - (DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO)  
EMENDA ADITIVA  
Acrescentem-se ao art. 54, item XXV e ao art.  
252, item VI na forma seguinte:  
"Art. 54. ..................................  
XXV - organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal."  
............................................  
Art. 252 ....................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal." 
Justificativa: 
O presente Projeto de Constituição extingue a Polícia Rodoviária Federal, que tantos benefícios tem 
trazido a todos os usuários das rodovias federais, nos mais distantes rincões de nossa Pátria. 
Este Projeto transfere as atividades típicas desta corporação civil para as Polícias Militares, 
quebrando assim a tradição a uniformidade e persecução dos delitos e contravenções que 
ultrapassem as fronteiras dos Estados.  
Necessário se torna que os legítimos representantes do povo, conscientes das suas vontades e 
modernizando-a a altura, para bem servir a sociedade deste nosso imenso País.  
Urge, pois que todos lutem pela continuação da existência da Polícia Rodoviária Federal.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:14027 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Incluir o presente item XI no art. 54 do  
Projeto de Constituição, renumerando-se o atual  
item XI e seguintes.  
Art. 54 - Compete à União:  
XI - instituir o sistema nacional de  
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desenvolvimento urbano que deverá ser integrado,  
entre outros, pelos subsistemas nacionais de  
habitação, saneamento básico e transportes  
urbanos. 
Justificativa: 
Entendemos que é da competência precípua da União criar mecanismos capazes de fomentar o 
desenvolvimento dos sistemas bélicos no meio urbano.  
A partir dessas diretrizes e criação de instrumentos viáveis para esse fim, determinadas pela União, 
os Estados e Municípios poderão iniciar sua execução com êxito, adaptando-os as peculiaridades 
regionais e locais.  
Parecer:   
   Os elementos relativos a habitação, desenvolvimento urbano, saneamento básico e transportes 
urbanos foram incluídos, nas formas de diferentes itens das competências da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem assim no capítulo relativo à questão urbana. 
   
   EMENDA:14086 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 54, o seguinte item XXV:  
"XXV - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano que deverá ser integrado,  
entre outros, pelos subsistemas nacionais de  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos." 
Justificativa: 
O objetivo único da presente Emenda é incluir na competência da União, a de criar uma política 
nacional de desenvolvimento urbano integrada, permitindo uma melhor utilização da infraestrutura 
existente nos municípios, com a ocupação dos vazios urbanos e a melhoria das condições de vida 
daqueles que vivem na periferia das cidades.  
Parecer:   
   Pela rejeição por ser a matéria compatível com legislação ordinária. 
   
   EMENDA:14166 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART. 236, SEUS  
§§, e 54, V.  
Suprimam-se o art. 236 e seus §§, totalmente,  
e a expressão "o estado de defesa", no art. 54, V,  
do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A instituição do Estado de Defesa é dispensável, em face da previsão do Estado de Sítio, medida 
suficiente para assegurar a ordem pública ou a paz social, nos casos em que se imponha a sua 
aplicação.  
Injustificável, portanto, a adoção dos dois institutos para os mesmos fins.  
Parecer:   
   A emenda propõe suprimir o Estado de Defesa. Somos contrário à proposição, vez que o Estado de 
Defesa, como medida intermediária entre o Estado de Paz e o Estado de Sítio, e necessária para a 
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Defesa do Estado e de suas Instituições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14487 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Supressiva - (art. 54, XXIV "c") 
Justificativa: 
A responsabilidade aí estatuída, já decorre de outros artigos do próprio Projeto como da concepção 
moderna que se tem dos deveres do Estado em matéria de indenização. 
Em síntese, já prevalece o princípio da indenização independentemente de culpa. A colocação desta 
letra poderá ter um nefasto efeito de vir a justificar a seguinte interpretação todos os demais danos 
que não são decorrentes da atividade nuclear só serão indenizados após a comprovação da culpa.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:14503 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se a alínea e ao item XXIV do art. 54.  
e) fica proibida a estocagem e o acúmulo de  
resíduos atômicos nas ilhas oceânicas e na faixa  
litorânea até 300 Km do interior do País, em áreas  
de baixa densidade demográfica. 
Justificativa: 
Pelo projeto, é de competência da União legislar sobre atividades nucleares (art. 54, XXIII, v).  
E são dados ao legislador ordinário, de pronto, certos lineamentos básicos previstos no XXIV do 
mesmo artigo e mais o que agora propomos.  
Os depósitos de dejetos dependem, pelo projeto, de prévia autorização do Congresso Nacional. 
Mesmo este ficará adstrito à regra ora incluída, para que autorizados os depósitos em zonas de baixa 
densidade demográfica diminuam os riscos de eventuais acidentes.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:14530 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Aos incisos X e XX do art. 54 do Projeto dar  
a seguinte redação:  
"X - estabelecer políticas gerais e  
setoriais, bem como elaborar e executar planos  
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nacionais e regionais de ordenação do território e  
de desenvolvimento econômico e social;  
XX - instituir um sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
base a bacia hidrográfica integrando sistemas  
específicos das Unidades da Federação." 
Justificativa 
A União deve ser dada competência não só de elaborar e executar planos nacionais e regionais, mas, 
ainda, a de elaborar e executar planos nacionais e regionais, mas, ainda, a de promover a ordenação 
do território pátrio. Quando à competência da União de gerenciar os recursos hídricos, esta deve ser 
abrangente, num só todo, para integrar os sistemas específicos das unidades da Federação. 
Esta a visão do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.  
Parecer:   
   A explicitação proposta desnecessária, pois "planos nacionais e regionais" compreende a 
supraterritorialidade obviamente relativa à União - incluída na responsabilidade dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em suas respectivas áreas. 
   
   EMENDA:14713 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "e de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do projeto  
de Constituição. 
Justificativa 
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo, acrescido da menção "privada", por tratar-se 
de competência fiscalizadora do Poder Público. 
   
   EMENDA:14729 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 54, inciso X, a seguinte redação:  
Estabelecer políticas gerais e setoriais, bem  
como elaborar e executar nacionais e regionais de  
ordenação do território e de desenvolvimento  
econômico e social". 
Justificativa 
A emenda pretende a inclusão da expressão “Ordenação do território”, logo após as palavras “...e 
regionais de..” A inclusão justifica-se pela necessidade de se explicitar no texto constitucional a 
competência da União para executar planos de ordenação do território. Esta competência que já está 
assegurada aos Estados e Municípios no texto do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização (Art. 57, inciso III e Art. 66 inciso V), respectivamente, deve ser por coerência, 
estendida à União, uma vez que ela não poderá se omitir das questões relativas à distribuição da 
população e de suas atividades da utilização racional dos recursos nacionais e do aproveitamento 
criterioso dos equipamentos e da infraestrutura, do território nacional.  
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A inclusão da competência da União para estabelecer o plano nacional de ordem do território vem 
preencher uma lacuna presente em todas as Constituições anteriores. De fato, impõe-se reconhecer 
a ordenação do território como um fundamental conceito da ação do Estado Nacional, tendo em vista 
que a estrutura territorial da Federação deve assegurar a livre e plena realização do indivíduo em sua 
comunidade e que o território nacional, com seus recursos naturais, equipamentos, infraestrutura e 
espaços construídos, constitui patrimônio inalienável da Nação Brasileira.  
Parecer:   
   A explicitação proposta é desnecessária, pois "planos nacionais e regionais" compreende a 
supraterritorialidade obviamente relativa à União - não incluída na responsabilidade dos Estados e 
Distrito Federal dos Municípios, em suas respectivas áreas. 
   
   EMENDA:14740 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 54, XII, à seguinte redação:  
a) os serviços de telecomunicações. 
Justificativa 
O texto do projeto cita os “serviços nacionais interestaduais e internacionais de telecomunicações” Se 
a intenção é assegurar que todos estejam abrangidos, fica faltando a série de serviços estaduais ou 
regionais. Parece mais preciso e conciso refletir os serviços de telecomunicações.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:14769 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 54, XII, letra "f"  
Inclusão  
Dispositivo a ser incluído:  
Art. 54, inciso XII, letra "f"  
Art. 54 - Compete à União:  
XII - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
............................................  
"f" - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos - em extensas 
regiões, visando ao fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e 
domiciliares, faz-se indispensável assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços 
de distribuição do gás combustível canalizado de qualquer ordem, cujo tratamento exige orientação 
técnica uniforme e compatibilidade com os interesses gerais do País.  
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás 
combustível canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, 
para situar-se na órbita de problema nacional. 
Parecer:   
   A matéria foi incluída, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:14770 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Artigo 54, XII, letra "b":  
b - os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual e o  
aproveitamento energético dos cursos de água  
pertencentes à União.  
Dispositivo emendado:  
Art. 54 - Compete à União:  
XII - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
............................................  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica, de qualquer origem ou natureza, em todo  
o território nacional; 
Justificativa 
O projeto estabelece, na alínea b do inciso XII do art. 54, que compete à União legislar sobre energia. 
O art. 305 estabelece que o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica será feito no 
interesse nacional. Por sua vez, o Parágrafo Único do art. 50 diz que constitui competência da União 
aquilo que representar interesse nacional.  
Tais disposições conflitam-se com o dispositivo que se pretende modificar, por conter inadequada 
restrição à competência da União na matéria. A redação sugerida está de acordo com o sistema 
adotado pelo Anteprojeto e estabelece a sistemática vigente que é da tradição constitucional 
brasileira. Num país com sistemas regionais interligados e que num horizonte de 5 anos terá um 
único sistema integrado, não é possível fracionar a competência legislativa e de outorga de 
concessão (ou execução), sob pena de estabelecer-se verdadeiro caos, representando pela 
multiplicidade de normas estaduais e federais incidindo sobre o sistema, cujo gerenciamento restará 
impraticável. Por outro lado, a restrição ao poder da União, como concedente dos serviços de energia 
elétrica, preconizado ao anteprojeto, representa um retrocesso, que no passado significou prejuízos 
incalculáveis ao desenvolvimento do País. A interligação dos serviços de energia elétrica sob 
comando da União é indispensável à uniformidade, regularidade e segurança desse importante 
serviço de infraestrutura econômica. Somente a federalização dos serviços de energia elétrica, 
implantada com a Constituição de 1946, com base no Código de Águas de 1934 permitiu fosse 
uniformizada a frequência elétrica em todo o País, estabelecido o planejamento global do setor e a 
exploração racional dos recursos disponíveis Permitiu a oferta de energia a custos econômicos em 
todas as áreas do território nacional, principalmente em Estados Regiões Norte e Nordeste, cujos de 
energia elétrica seriam insuportáveis, se os sistemas elétricos deixassem de ser um serviço público 
federal. É de se lembrar, a propósito, que a competência federal não significa restrição à participação 
dos Estados na exploração dos serviços de energia elétrica, através de sociedade de economia mista 
sob controle estadual, como ocorre atualmente.  
Parecer:   
   As incompatibilidades apontadas foram saneadas e a proposta levada em consideração, nos 
termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14811 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Alínea "d" do inciso  
XXIV do art. 54 do Projeto de Constituição (art.  
20, do Regimento Interno da ANC)  
Suprima-se a alínea "d" do inciso XXIV, do  
artigo 54, do Projeto em epígrafe. 
Justificativa 
O dispositivo que se deseja suprimir determina que “a instalação ou ampliação de centrais 
termonucleares e de depósitos de dejetos dependem de prévia autorização do Congresso Nacional”. 
O preceito procede. E encontra amparo na filosofia que inspirou e está traduzida em todo o inciso 
XXIV; qual seja a de assegurar finalidades pacíficas exclusivas para as atividades nucleares e 
democratizar as decisões governamentais específicas, mediante a audiência a autorização do 
Congresso Nacional.  
Ocorre que isto já está determinado – e de maneira mais incisiva, abrangente e inquestionável – pela 
alínea “a” do inciso XXIV. Quando se estabelece: 

a) Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos, 
mediante aprovação do Congresso Nacional”.  

Ora, se assim se dispõe, genérica e insofismavelmente, não sobrevive razão para a redundância 
particularizante contida na alínea “c”. Mantê-la, ao revés, pode induzir, até mesmo, à suposição de 
que os outros e demais empreendimentos nucleares – além das centrais e dos depósitos – 
independem da aprovação do Congresso Nacional. O que não está no espirito da vontade 
constituinte.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista o entendimento de que mesmo aprovada uma determinada atividade 
nuclear, necessitará de aprovação a instalação de qualquer novo depósito de objetos decorrentes 
dessa atividade e a ampliação das respectivas centrais. Assim a alínea "d" complementa a "a", não 
estando inclusa nesta. 
   
   EMENDA:14819 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Alínea "c", do inciso  
XXIV, do Art. 54, do Projeto de Constituição (Art.  
20, do Regimento Interno da ANC)  
Substitua-se na alínea "C" em epígrafe, a  
expressão, "a responsabilidade por danos  
decorrentes da atividade nuclear" ( ) pela seguinte:  
"a responsabilidade por danos nucleares"  
Justificativa 
A expressão “danos decorrentes da atividade nuclear” é imprecisa e imprópria.  
Imprecisa porque o fato de decorrer da atividade nuclear não define com a especificidade do nexo de 
causa e efeito que se quer proteger com o privilégio da independência de existência de culpa e de 
culpa e de não-limitação de valores indenizatórios.  
Ad argumentandum o empregado de uma instalação nuclear – vinculado, portanto, a uma atividade 
nuclear passaria a ser sujeito desse privilégio, caso sofresse uma queda comum, ao tropeçar um 
degrau da instalação em que trabalhasse? 
Obviamente não.  
Assim a correção para “danos nucleares” característica melhor – como convém e é correto – os casos 
em que a lesão resulta específica e necessariamente de uma causa nuclear: suscetível, portanto, do 
direito particularizado, privilegiante.  
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A impropriedade da versão atual deriva, por sua vez, do próprio princípio que inspirou o privilégio. A 
culpa e a limitação do valor indenizatório não condicionantes gerais do Direito excetuadas, apenas, 
em casos particulares – como os causados, especificamente pela atividade nuclear.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento integral. 
   
   EMENDA:14826 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso III, do Art. 54  
do Projeto de Constituição (art. 20, do Regimento  
Interno da ANC).  
Dê-se ao Inciso III, do Art. 54, do Projeto  
em epígrafe, a seguinte redação:  
(Art. 54 - Compete a União")  
III - assegurar a defesa nacional, através da  
organização dos meios e do provimento dos  
recursos, de qualquer natureza, a ela  
necessários;" 
Justificativa 
A Competência da União, no que diz respeito à defesa nacional, é encargo que não se contém na 
implicitude sumária do significado dos verbos “organizar” e “manter” (a defesa nacional).  
Tal atribuição defensiva – da mais alta relevância para a sobrevivência da própria nação – exige 
redação mais explicita, objetiva e clara.  
- Pois o predicado principal não é apenas organizar, mas assegurar: 
- Não é apenas organizar os meios, mas prover os recursos indispensáveis a tal organização e ao 
seu efetivo e eficaz emprego, com o objetivo proposto.  
Parecer:   
   A expressão adotada pelo item atende plenamente os objetivos colimada, sem necessidade de 
maiores especificações, de modo que se preserva a economia do discurso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14840 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao item XIV do Artigo 54 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
I - ........................... 
II - .......................... 
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal, a  
Polícia Rodoviária Federal bem como a Polícia  
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros  
Militar do Distrito Federal e dos Territórios;  
XV - ......................... 
XXIV – ........................ 
Justificativa: 
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   Não pode a Constituição de 1987 pecar pela omissão. 
   A Polícia Rodoviária Federal, corporação de vasta tradição e com um acervo importante de serviços 
prestados à Nação, deve ser incluída no Capítulo da União desta Constituição. 
   Até porque sua própria existência depende desse texto. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14876 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ITEM XII DO ART. 54  
Acrescente-se ao item XII do artigo 54 a  
alínea e, com a seguinte redação:  
E) Os serviços de transportes coletivos  
rodoviários interestaduais e internacionais de  
passageiros. 
Justificativa 
A sugestão visa definir, em termos de norma constitucional, o que já vem sendo praticado no Brasil. 
Deixamos para os municípios a competência de emitir normas e, se assim entender, explorar os 
serviços de transporte coletivo de passageiros, pois que constitui matéria de seu peculiar interesse. 
Idêntica é a posição dos Estados no tocante a essa modalidade de transporte, quando intermunicipal 
ou estadual. 
Mas, os transportes interestaduais ou internacionais de passageiros, por sua importância para o País, 
a ponto de ser visto como fator de segurança nacional, devem ficar, necessariamente, na 
competência da União, que os pode explorar, de preferência através de iniciativa privada, por ser 
menos onerosa para os cofres públicos e ser mais eficientes, reservando-se-lhe a tarefa de fiscalizar, 
controlar e emitir normas disciplinadoras.  
Parecer:   
   A especificação torna-se desnecessária, pois já é competência da União legislar sobre a matéria e 
explorar os respectivos serviços, tanto para passageiros quanto para cargas.  
A restrição, ademais, é inoportuna. 
   
   EMENDA:14888 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, Inciso XII,  
Letra "d"  
O artigo 54, Inciso XII, Letra "d" do Projeto  
passa a ter a seguinte redação:   
Art. 54 ......................... 
XII .......................... 
d - As vias de transporte entre portos  
marítimos e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites de Estado ou Território. 
Justificativa 
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A redação atual restringe a competência da União, de explorar, diretamente ou mediante concessão 
ou permissão, apenas com relação ao transporte aquaviário, deixando de lado o transporte aéreo, 
ferroviário e rodoviário.  
Parecer:   
   Os demais dispositivos deste e de outros itens, nas competências da União, atendem 
adequadamente à matéria. 
   
   EMENDA:14900 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: ARTIGO 54, Capítulo II,  
Inciso IV  
Inclua-se no inciso IV, do capítulo II, do  
artigo 54, o seguinte:  
Art. 54 - ............................. 
IV - Permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente, desde que autorizados pelo  
Congresso Nacional. 
Justificativa 
Consideramos de muita responsabilidade, ficar somente a cargo da União, autorizar ou permitir que 
forças estrangeiras transitem pelo território nacional, sem que esta decisão passe pelos legítimos 
representantes do povo, que são os senhores Deputados e Senadores.  
Parecer:   
   A União compreende, decerto, na espécie, não apenas o Poder Executivo, mas, no que couber, os 
três poderes. Mais especificamente, a permissão prevista no item inclui ambos: o Congresso 
Nacional, como responsável pela Lei Complementar, e o Governo Federal, como seu fiel executivo.  
Pelo não-acolhimento. 
   
   EMENDA:15270 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 54, inciso XIV  
Dê-se nova redação ao inciso XIV, do Art. 54,  
do Projeto de Constituição, inserindo-se o termo  
"a Polícia Rodoviária Federal", de modo que o  
referido dispositivo legal assim se apresente:  
Art. 54 - Compete à União  
I - .............................  
XIV - Organizar e manter o Polícia Federal,  
bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar, a  
Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros Militares  
do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
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   Polícia Rodoviária Federal, corporação específica e subordinada ao órgão executivo de política de 
trânsito do Governo Federal, instituída por lei, destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais, zelando, nas respectivas faixas de domínio, pela segurança do tráfego, do trânsito e dos 
próprios da União prevenindo e coibindo infrações ou transgressões das leis, regulamentos e 
posturas administrativas pertinentes, colaborando com as autoridades administrativas e judiciárias no 
combate ao crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao contrabando e ao descaminho. 
Via-se, portanto, com a presente Emenda, garantir a uniformidade de procedimento com continuidade 
do poder de polícia para persecução, evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, 
inclusive, o transporte interestadual e internacional de passageiros e cargas, com a mantença da 
comunicação por radiofonia, como é do interesse da segurança a nível nacional. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:15301 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAIRO AZI (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se parágrafo único ao art. 54 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, com a seguinte redação:  
"A competência da União não exclui a dos  
Estados para legislar supletivamente sobre as  
matérias das incisões XVI, XVII, XIX, XXI, XXII,  
XXIII, alíneas "b", "j", "s", "u", "v" e "x"." 
Justificativa 
A competência supletiva ou complementar dos Estados, em determinadas matérias, é, também da 
tradição federalista particularmente brasileira. 
São matérias sobre as quais legislam os Estados, na falta ou para complementar Lei Federal.  
Parecer:   
   O projeto que agora apresentamos deixa claro como os Estados podem exercitar o direito de 
legislar tanto supletiva quanto complementarmente, o que dispensa o dispositivo proposto. Pela 
rejeição é nosso parecer.   
 
   EMENDA:15718 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dê-se ao inciso V, do art. 54, a seguinte redação:  
"Art. 54 - ..................................  
V - Decretar o estado de sítio e a  
intervenção federal." 
Justificativa 
Propõe-se a supressão do § 1° do art. 205 do Projeto, tendo em conta que o art. 201, inciso III, só 
admite a interposição de recurso extraordinário quando a decisão recorrida tiver sido proferida “em 
única ou última instancia por outros Tribunais”. Ademais, trata-se de texto de redação obscura e 
equívoca.  
Parecer:   
   A gradação das medidas da manutenção da ordem pública deve prever hipótese em que se atende 
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a circunstâncias de menor gravidade, que não exija a extrema rigidez do estado de sítio ou da 
intervenção - o estado de defesa satisfaz a esse requisito. 
   
   EMENDA:15723 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
1 - Na "Competência" da União: Organizar e  
manter a Polícia Rodoviária Federal. (Capítulo II,  
do Título IV - art. 54)  
2 - No Capítulo "Da Segurança Pública":  
Polícia Rodoviária Federal. (Capítulo IV do Título VI)  
"Art. - A Polícia Rodoviária Federal,  
corporação específica e subordinada ao órgão  
executivo de política de trânsito do Governo  
Federal, instituída por lei, destina-se ao  
patrulhamento ostensivo das rodovias federais,  
zelando nas respectivas faixas de domínio, pela  
segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios  
da União, prevenindo e coibindo infrações ou  
transgressões das leis, regulamentos e posturas  
administrativas pertinentes, colaborando com as  
autoridades administrativas e judiciais no combate  
ao crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao  
contrabando e ao descaminho." 
Justificativa 
Garantia da uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia para persecução, 
evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, inclusive, o transporte interestadual e 
internacional de passageiros a cargas, com a manutenção da comunicação por radiofonia, como é do 
interesse da Segurança a nível nacional.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:15860 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se o inciso XXII, do art. 54, do  
Capítulo II, do Título IV, deste projeto de  
constituição, acrescentando-lhe as alíneas a e b,  
com a seguintes redação:  
Art. 54. ....................................  
XXII - Estabelecer:  
a) as diretrizes e bases para o Sistema  
Nacional de Transportes e Viação, e  
b) a organização e manutenção da Polícia  
Rodoviária Federal. 
Justificativa 
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A Polícia rodoviária Federal tem sido através de sua existência um marco de solidariedade e 
segurança para o sistema rodoviário, além de garantir a unidade de procedimento mediante o poder 
de polícia, eliminando os constantes conflitos de jurisdição policial, assegurando o pleno e perfeito 
transporte interestadual e internacional tanto de carga como de passageiros.  
Convém destacar que a Polícia Rodoviária Federal presta, além dos serviços já mencionados, os 
seguintes um perfeito sistema nas comunicações, através de uma moderna aparelhagem em uso no 
Brasil facilitando a captura de roubo e outros descaminhos de mercadoria, assim como prestando 
valiosos socorros para vítimas de desastres, contribuindo para a modernização dos meios de 
transporte no Brasil e até mesmo de segurança nacional.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:15955 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 54, item XIV o seguinte:  
Item XIV ..., bem como a Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa: 
A Polícia Rodoviária Federal, instituição de elevada importância, foi excluída no texto do projeto de 
Constituição. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:16114 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo emendado: art. 54, item XIV.  
Dê-se ao item XIV do art. 54 a seguinte redação:  
"XIV - organizar e manter a Polícia Federal e  
a Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia  
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros  
Militar do Distrito Federal e dos Territórios". 
Justificativa: 
O texto original apresenta grave omissão, ao deixar de mencionar o policiamento especializado que 
deve ser exercido nas rodovias da União. O que é lamentável principalmente quando se assiste ao 
drástico agravamento do quadro de recordes em acidentes com vítimas fatais no trânsito que vem 
colocando Brasil em posição de destaque nada invejável. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:16169 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - inciso XXII, do artigo 54  
Ao inciso XXII, do artigo 54, dê-se a  
seguinte redação:  
Artigo 54 - ................................  
XXII - Estabelecer princípios e diretrizes  
gerais para o Sistema Nacional de Transportes e  
Viação, integrando ao mesmo os princípios e as  
diretrizes que devem orientar os Sistemas  
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 
Justificativa 
O texto, na redação oferecida por esta Emenda, visa harmonizar e compatibilizar o Sistema Nacional 
de Transportes e Viação de modo a evitar superposições de programas, projetos e investimentos, 
com dispersão de esforços e recursos, como ocorre atualmente, sem resultados técnicos e 
operacionais que justifiquem a desvinculação estrutural dos Sistemas, na forma presentemente 
verificada.  
É a justificação.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto. 
   
   EMENDA:16236 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 54 do Capítulo II do Título IV as seguintes alíneas:  
a) - O poder público federal adotará, com  
prioridade, as medidas necessárias ao  
aproveitamento econômico e social das massas de  
água represadas ou represáveis por obras públicas  
nas regiões de baixa renda, sujeitas e secas  
periódicas, podendo, para isso, lançar,  
temporariamente, mediante lei, impostos ou taxas  
especiais sobre jogos lotéricos ou não, aquisição  
de bens suntuários, fumo, bebidas alcoólicas de  
consumo não popular ou sobre outras atividades que  
a lei definir.  
b) Nas regiões de baixa renda, sujeitas a  
secas periódicas, a União tomará a seu encargo,  
conforme for definido em lei, parte das despesas  
com a recuperação de terras particulares para seu  
eficiente uso hidro agrícola, por meio da  
açudagem, de poços, da irrigação e da assistência  
técnica e creditícia. A parte da despesa assumida  
pela União será ajustada à capacidade de  
investimento do proprietário. 
Justificativa 
O problema do Nordeste semiárido vem pesando como mancha secular sobre a consciência nacional. 
É preciso encarar com seriedade a busca de uma solução que amenize os efeitos das secas 
calamitosas que vêm contribuindo para perpetuação do maior bolsão de pobreza da Nação e 
infelicidade de milhões de nordestinos.  
Parecer:   
   Pela rejeição por tratar a matéria de assunto compatível com a legislação comum. 
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   EMENDA:16239 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
art. 54, do Capítulo II do Título IV:  
§ único - A delimitação de competências e  
atribuições executivas entre a União, os Estados e  
os Municípios rege-se pelas disposições desta  
Constituição e por lei complementar que fixará,  
inclusive as áreas e condições para a cooperação  
entre a União e os Estados e Municípios, levando  
em conta a busca de adequado desenvolvimento  
econômico e de mais equânime bem estar social  
entre os diversos Estados e regiões do país. 
Justificativa 
A sistemática federativa não funciona, hoje, no Brasil. Em parte, isto se deve à inteira falta de 
delimitação de atribuições e responsabilidades entre as três esferas do poder executivo, ficando, 
muitas vezes, em delas à espera ou a mercê dos outros.  
Esta sugestão dará a oportunidade de uma melhor definição das alçadas desses poderes, ensejando, 
igualmente, condições para uma melhor orientação da cooperação entre os que podem mais e os que 
podem menos.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:16299 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Adote-se a seguinte redação para a alínea b,  
do item XII, do Art. 54 do Projeto de Constituição:  
Art. 54 - Compete à União:  
XII - Explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
d'agua. 
Justificativa 
Propomos a modificação do dispositivo por entendermos que os serviços e instalações de energia 
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d’agua, tem a ver com uma política ampla e um 
sistema integrado, que por sua complexidade e abrangência, deve permanecer como uma 
competência apenas da União, por extravasar, sempre, o interesse de uma única unidade da 
Federação.  
Parecer:   
   O espírito da proposta decerto não é de restringir a autonomia dos Estados e Municípios, o que 
decorreria de uma ilimitada competência da União no setor.  
Importa, pois, que se preserve aquela autonomia também para o aproveitamento de energia hídrica. 
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   EMENDA:16324 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do Projeto  
de Constituição da Comissão de sistematização. 
Justificativa 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica do País, devendo, pois, 
ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo, acrescido da menção "privada", por tratar-se 
de competência fiscalizadora do Poder Público. 
   
   EMENDA:16346 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
CAPÍTULO: COMPETÊNCIA DA UNIÃO - CAPÍTULO II, DO  
TÍTULO IV  
ONDE COUBER  
Inclua-se no texto da nova Constituição, onde  
couber, na parte referente à Competência da União  
o seguinte dispositivo, no Capítulo II, do Título IV:  
Art. - Compete à União:  
Legislar sobre:  
- Desenvolvimento Urbano. 
Justificativa 
O processo acelerado de urbanização vivido pelo país nas últimas décadas e que vem se 
transformando em verdadeiro drama social, faz com que o problema do urbanismo ultrapasse os 
limites municipais e exijam legislação uniforme e a presença do Estado para melhor equacioná-lo e 
dar solução.  
Parecer:   
   O texto do substitutivo já comtempla a competência da União para legislar sobre direito urbanístico, 
atendendo à intenção do autor da emenda. Pelo acolhimento, na forma do substitutivo. 
   
   EMENDA:16504 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Título IV - Capítulo II - Artigo 54 - item XXII.  
Substituir atual redação por:  
XXII - Estabelecer princípios e diretrizes  
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para o sistema de transportes, através da  
elaboração e manutenção de um Plano Nacional de  
Viação. 
Justificativa 
A implantação de uma infraestrutura de transportes racional e eficiente, integrada pelas várias 
modalidades é imprescindível para a otimização dos recursos e ordenação na ação conjunta entre 
União, Estados e Municípios.  
Assim, o Plano Nacional de Viação, com as metas para o sistema viário do pais, seria o instrumento 
principal de planejamento básico do setor de transportes, refletindo no seu corpo, as linhas mestras a 
serem seguidas.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:16505 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Título IV - Capítulo II - Artigo 54 - item XX  
Substituir atual redação por:  
XX - Instituir um Conselho Interministerial  
de Águas, vinculado a Presidência da República,  
que será responsável pela política nacional de  
aproveitamento dos Recursos Hídricos. 
Justificativa 
O gerenciamento dos recursos hídricos deve ser setorial, ou seja, cada órgão responsável pela 
gestão de aproveitamento específicos tais como, abastecimento d’agua, transporte fluvial, 
hidroeletricidade, irrigação, proteção contra enchentes, meio ambiente, turismo, etc.  
É impossível um gerenciamento nacional dos recursos hídricos, tendo em vista os seus múltiplos 
aproveitamentos e as peculiaridades de cada um.  
E necessário e imprescindível a criação de um colegiado que venha a disciplinar a política de 
aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos de forma a compatibilizá-los. 
Este colegiado deverá ser composto pelos Ministros de cada uma das pastas envolvidas de alguma 
forma no aproveitamento de tais recursos. Este colegiado não deverá ser presidido por nenhum dos 
órgãos envolvidos, devendo ser subordinado à Presidência da República, diretamente ou através de 
sua Casa Civil ou Secretaria de Planejamento.  
Parecer:   
   Pela rejeição por tratar-se de matéria que poderá ser objeto de Lei Ordinária. 
   
   EMENDA:16506 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Título IV - Capítulo II - Artigo 54 - item XII - letra d  
Alterar atual redação para:  
d) As vias de transporte terrestre e  
aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras  
nacionais ou que transponham os limites de Estado  
ou Territórios. 
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Justificativa 
A redação original dá competência a União apenas para os serviços de transporte e não para as vias 
de transporte.  
A nova redação vem garantir competência a União para implantação de todos os modos de 
transporte de integração entre portos brasileiros, condição essencial para a racionalização do 
transporte de mercadorias de forma multimodal em todo o território brasileiro.  
Parecer:   
   Correção redacional oportuna - pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:16507 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Título IV - Capítulo II - Artigo 54 - item XII  
Alterar atual redação para:  
XII - Explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão, por ela outorgada. 
Justificativa 
Fica claro que a concessão ou permissão são de competência da União.  
Parecer:   
   Como refere a própria justificação e como não cabe dúvida de que se trata explicitamente da 
competência da União, é desnecessário o adendo. 
   
   EMENDA:16620 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso X do Art. 54 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. - ........................... 
X - estabelecer políticos gerais e setoriais,  
bem como elaborar a executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social. 
Justificativa 
É um dever da União promover o desenvolvimento econômico e social da Nação Brasileira. Desta 
forma, incluímos ao inciso x do Art. 54 a competência da União na elaboração e na plena execução 
de planos de ordenação do território, como meio de garantir constitucionalmente a este elemento do 
Estado políticas de proteção por parte da União na promoção do desenvolvimento social.  
Parecer:   
   A explicitação proposta é desnecessária, pois "planos nacionais e regionais" compreende a 
supraterritorialidade obviamente relativa à União - não incluída na responsabilidade Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em suas respectivas áreas. 
   
   EMENDA:16766 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte expressão "de  
previdência" no inciso IX do artigo 54 do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
O setor de previdências é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois, ficar sujeito à fiscalização da União.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo, acrescido da menção "privada", por tratar-se 
de competência fiscalizadora do Poder Público. 
   
   EMENDA:16848 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   - Suprima-se à alínea "a" do inciso XXIV do  
Art. 54, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
O Brasil vem se submetendo ás normas internacionais estabelecidas para salvaguarda da utilização 
da energia atômica, comprimindo-as integralmente.  
De outro lado, o Brasil vem acompanhando e participando dos tratados e acordos que disciplinam o 
uso da referida energia.  
A redação proposta vera o emprego dessa forma de energia para acionar motores de submarinos e 
motores empregados em belonaves.  
Assim, o texto proposto limita e inibe o desenvolvimento e o emprego de turbinas e motores mais 
eficientes, colocando liminarmente o Brasil em situação de inferioridade.  
Não se trata de pugnar pelo desenvolvimento de um artefato nuclear, mas, sim, de evitar que o texto 
da Nova Carta venha a prejudicar a Nação, vetando o acesso a novas formas de propulsão.  
Deve-se, ainda, ressaltar que as próprias conceituações de emprego para fins militares e não 
militares apresentam controvérsia que dificultam a uniformização de entendimento.  
Inserir tal dispositivo no texto constitucional poderá, ao contrário de nos beneficiar, ensejar que o 
assunto seja levantado a nível internacional, sob a alegação de que o Brasil não cumpre ou burla sua 
própria Constituição, em razão da própria dificuldade prática de estabelecer a uniformidade conceitual 
do que seja utilização pacífica e utilização para fins militares.  
Além do mais, há que se considerar que o texto constitucional não deve estabelecer qualquer tipo de 
limitação ao desenvolvimento da Nação, mesmo no que diz respeito a artefatos bélicos, mormente se 
considerarmos que o Brasil é um País que aspira, no futuro, alinhar-se entre as superpotências.  
Não temos o direito de dispor sobre o futuro das gerações futuras em detrimento de seus prováveis 
interesses e de alijar o Brasil da tecnologia nuclear.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:16889 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Capítulo II - Da União - Emenda  
Aditiva-Artigo 54.  
Adite-se onde couber:  
Compete à União Legislar sobre o uso do seu  
Patrimônio representado pelos Recursos Hídricos, definindo:  
I - Um Sistema Nacional de Gerenciamento dos  
Recursos Hídricos, tendo como unidade básica a  
Bacia Hidrográfica e integrando sistemas  
específicos de cada Unidade de Federação.  
II - Critérios de outorga de direitos de uso  
dos Recursos Hídricos.  
III - Mecanismo de Compensação aos Estados e  
Municípios por restrições ao uso do seu Território  
e de seu Patrimônio Hídrico, decorrente de  
concessões e autorizações outorgadas, inclusive em  
outras Regiões.  
§ 1o. - Compete aos Estados e Municípios  
legislar supletiva e complementarmente sobre os  
Recursos Hídricos.  
Art. - Os Estados e Municípios que tenham  
áreas inundadas com o objetivo de produção de  
energia elétrica terão direito à indenização  
calculada com base no valor da energia produzida,  
cujas alíquotas serão definidas em lei.  
Art.- A Cessão de Recursos Hídricos para fins  
de geração de energia ensejará aos Estados e  
Municípios cedentes participação privilegiada no  
sistema de partilha dos recursos arrecadados com  
Taxas e Tributos incidentes sobre a produção,  
distribuição e uso desta energia.  
§ 1o.- A Estrutura Tarifária do Sistema  
Elétrico deverá estimular melhoria de  
produtividade e redução de custos operacionais do  
Sistema, evitando transferências de renda entre Estados.  
§ 2o.- Parcela da arrecadação proveniente de  
tributos sobre o uso de energia elétrica será  
distribuída entre os Estados e Municípios de  
acordo com a sua participação na produção da energia. 
Justificativa 
A essencialidade dos recursos Hídricos, e a sua escassez face à aparente abundancia, por ser a 
água um recurso móvel e que possibilita da mesma fonte por diversos usuários ocorrendo 
frequentemente, mapeamentos específicos destes recursos indicando uma disponibilidade 
significativa em uma determinada região que, na realidade, inexiste.  
A tendência crescente de escassez e da demanda de água, para os seus diversos usos, vêm 
demonstrando a dificuldade de se conseguir chegar a um nível de integração e de compatibilização 
inicialmente pretendido, tendo em vista os usos da água. 
Considerando, então, a necessidade de salvaguardar os interesses das atuais e futuras gerações, e 
de explicitar, na Constituição Federal, mecanismos que assegurem o uso adequado dos Recursos 
Hídricos, submeto esta emenda à aprovação da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo, 
   
   EMENDA:16925 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 54  
Dê-se ao item XIV do Art. 54 esta redação:  
"Art. 54 - ..................................  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar, a  
Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros Militar  
do Distrito Federal e dos Territórios". 
Justificativa: 
Para responder plenamente às suas finalidades, a Polícia Rodoviária Federal deve ter poder de 
polícia e figurar dentre as competências da União. 
Parecer:   
   Trata-se de explicitação desnecessária, própria de disposições que caberá à União tomar, após a 
vigência da Carta Magna e em cumprimento desta. 
   
   EMENDA:16978 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
"O inciso XIV do artigo 54 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 54 - Compete à União:  
............................................  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal, a  
Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia  
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros  
Militar do Distrito Federal e dos Territórios;" 
Justificativa: 
   Endossamos a Proposta de Emenda Popular ao Projeto de Constituição sobescrita por inúmeras 
Associações e diversos Sindicatos, em virtude da necessidade premente de buscar uniformidade de 
procedimento, no tocante ao poder de polícia. 
   Estamos acostumados à figura da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, orientando, fiscalizando, 
policiando mesmo com todo o empenho que à função exige. Qualquer incidente com o transporte 
interestadual e internacional de passageiros e cargas, a segurança do tráfego, do trânsito e o respeito 
aos próprios da União, nos conduz à presença dessa Polícia Rodoviária Federal que exerce suas 
funções com zelo, eficiência e até muito patriotismo, razão do interesse de Segurança a nível 
nacional. 
   É necessário corrigir essa lacuna no texto constitucional. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:17127 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 54.  
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Inclua-se entre as competências da União:  
- Explorar diretamente ou mediante concessão,  
permissão ou autorização, os serviços da  
radiodifusão.  
- Legislar sobre telecomunicações,  
radiodifusão, serviço postal e informática. 
Justificativa 
É complementação óbvia e, portanto, prescinde de qualquer justificativa. O que é básico para a 
manutenção da federação deve ser mantido e resolvido a nível federal.  
Parecer:   
   Acréscimos oportunos quanto ao mérito e contemplados adequadamente, aos termos do 
substitutivo. 
   
   EMENDA:17204 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 54, Inciso XII e sua  
alínea "d".  
Ao Inciso XII e à sua alínea "d", do artigo  
54, dê-se a seguinte redação:  
Art. 54. - Compete à União:  
............................................  
XII - Explorar, diretamente, ou mediante  
concessão, permissão ou autorização:  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) o transporte entre os portos nacionais, o  
transporte terrestre, aquaviário ou aéreo que  
transponha ou as fronteiras nacionais ou os  
limites de Estados ou Territórios; 
Justificativa 
A Emenda visa aperfeiçoar o texto do Projeto. O princípio da exploração estatal de determinados 
segmentos de interesse do sistema de transportes, fica caracterizado no dispositivo, colocando sob o 
comendo direto do Estado todas as vias que interliguem os portos nacionais ou transponham limites 
internacionais ou estaduais.  
O Projeto cuida apenas de assegurar aquele princípio somente para as aquavias. A Emenda é mais 
abrangente e integra ao princípio as vias terrestres e aéreas.  
A interligação entre dois portos não é exaustivamente por meio da aquavia. Há o transporte rodoviário 
e o ferroviário, bastante utilizados nesta tarefa, que carecem de uma fiscalização mais atuante, para 
que se evite o desvio de mercadorias e o perdimento de cargas. Assim, cumpre à União fazer aquele 
transporte diretamente, ou mediante concessão, permissão ou autorização.  
Nota-se que, no Inciso XII, a Emenda acrescenta a exploração autorizada, ao lado da concessão e da 
permissão. A autorização é um instituto precário, ocasional, sem maiores comprometimentos 
jurídicos, mas necessário, posto que, nem sempre haverá necessidade de se dar uma concessão ou 
uma permissão para serviços ocasionais, possivelmente gratuitos ou de interesse do próprio dono da 
mercadoria a ser transportada.  
Parecer:   
   A legislação relativa ao transporte não-aquaviário está prevista em outros itens do mesmo artigo e 
em outros dispositivos do projeto. 
   
   EMENDA:17247 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização.  
Acrescente-se ao art. 54 o seguinte inciso:  
"Art. 54. Compete à União:  
...........................................  
XXV - explorar diretamente, ou mediante  
concessão ou permissão a entidades federais,  
estaduais ou municipais da administração direta ou  
indireta, os portos marítimos, fluviais e lacustres;" 
Justificativa 
O Porto é organismo extremamente complexo que envolve uma série de grandes segmentos, 
englobando os serviços portuários, o transporte terrestre, as armazenagens, os transbordos, a mão-
de-obra avulsa, os despachantes aduaneiros, a fiscalização de diversos órgãos públicos, o transporte 
marítimo propriamente dito etc.  
Dado a sua complexidade e à variada gama de interesses que gravitam em torno do porto, 
provocando não raramente a interveniência da administração portuária como principal órgão 
disciplinador, é de vital importância que o comando das operações portuárias esteja concentrado em 
mãos do poder Público.  
O porto, como principal porta aberta do país, envolve aspectos relacionados à soberania nacional. 
Sua privatização atrairia as empresas que operam no transporte marítimo, em sua maioria ligados a 
poderosos grupos multinacionais, com interesse no produto ou no mercado brasileiro. Naturalmente 
seriam essas empresas as mais interessadas e capacitadas técnicas e financeiramente a investir nos 
terminais portuários. Uma vez instaladas nos portos organizados, o passo seguinte seria o transporte 
interior e a dominação de todo o canal de distribuição, sabiamente importante no comercio. A 
consequência seria a desnacionalização de um segmento da economia totalmente nacional e em 
franco desenvolvimento.  
Os trabalhadores, por suas entidades de classe, têm reiteradamente se manifestado contrários a 
privatização dos portos, face suas consequências danosas aos interesses nacionais e ao próprio 
mercado de trabalho das categorias. 
Entendem ser do interesse nacional a criação da regra constitucional acima referida. Em caso de sua 
aprovação, seria conveniente disciplinar, as disposições constitucionais transitórias, as situações 
existentes.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17307 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   CAPÍTULO II  
DA UNIÃO  
Alterar Redação  
"Art. 54 - ..................................  
XX - instituir um sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica, quando esta  
abranger mais de um Estado, integrando sistemas  
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específicos de cada uma das Unidades da Federação". 
Justificativa 
Deverá haver coerência entre os artigos dos capítulos da União, Estados e Municípios. No artigo 57, 
III, já existe mencionada a competência do Estado para ordenar seu território objetivando aproveitar 
racionalmente seus recursos naturais. Não poderá haver dúvida quanto à sua competência no 
disciplinamento do solo, visando a protelação e adequado gerenciamento dos recursos hídricos que 
estiverem inseridos nos seus limites geográficos. Deve-se ter cuidado para não deixar margem a 
dúvidas de que a competência da União em coordenar um gerenciamento dos recursos hídricos se 
fará, prioritariamente, nas bacias hidrográficas interestaduais. Deve-se prever a autonomia do Estado 
em legislar sobre os recursos hídricos inteiramente contidos nos seus limites, como forma de 
descentralizar o poder da União e tornar mais ágeis e eficazes as medidas necessárias ao 
abastecimento d’agua à população.  
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17323 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Capítulo II, do Título IV  
Inclua-se, onde couber, os seguintes  
dispositivos, no artigo 54, inciso XXIV  
Art. ... - Proíbe-se no território nacional a  
instalação e funcionamento de reatores nucleares  
para a produção de energia elétrica, exceto para  
finalidades científicas.  
§ 1o. - As demais atividades nucleares serão  
exercidas mediante rígido controle do poder  
público, assegurando-se a fiscalização supletiva  
pelas entidades representativas da sociedade civil.  
§ 2o. - A responsabilidade por danos  
decorrentes de atividade nuclear independe da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios.  
Art. ... - Proíbe-se a importação, fabricação  
e transporte de artefatos bélicos nucleares,  
competindo ao Presidente da República o fiel  
cumprimento desses dispositivos, sob pena de  
responsabilidade prevista na Constituição. 
Justificativa 
Há algumas semanas atrás, a empresa estatal FURNAS, decidiu acio0nar na Justiça Americana a 
companhia Westinghouse, fabricante do reator nuclear de Angra I. No último dia 6 de agosto, quando 
completou-se o 42° aniversário da explosão da bomba atômica de Hiroshima, foi amplamente 
divulgado pela imprensa que FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, proprietária da Usina Angra I, terá 
que paralisar a dita usina em função da queima do gerador. Divulgou-se que parte significativa dos 
equipamentos instalados em Angra I são obsoletos, comprometendo seriamente a alegada segurança 
de suas instalações. Além do mais “cálculos aproximados estimam que há cinco bilhões de dólares 
em equipamentos espalhados no canteiro de Angra II, nos pátios da Nuclep, em Itaguaí, no Rio, e 
estocados no porto de Hamburgo, na Alemanha”, (Revista “Isto é”, 12/08/87, pág. 73)  Esses fatos 
demonstram claramente a situação desastrosa do programa nuclear brasileiro, que, além de uma 
sucessão de enganos, erros e ilusões, produziu também significativas sequelas sociais. Os bilhões de 
dólares já investidos, não só em Angra I mas até em equipamentos para usinas que não saíram do 
papel, e a existência de recursos enormes em contas bancárias secretas para alimentar um programa 
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nuclear paralelo ou autônomo (Folha de São Paulo, 25/12/86 p. 14 e outros), correspondem a valores 
suficientes para proporcionar e melhorar serviços de saneamento básico, de saúde e educação a 
uma parcela razoável da população brasileira.  
Durante os trabalhos desta Assembleia Nacional Constituinte, vários dispositivos foram apresentados 
com propostas semelhantes a presente emenda. De fato, a proibição da instalação e funcionamento 
de reatores nucleares para produção de energia elétrica, exceto para finalidades cientificas, foi 
incluído no anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Social. Os constituintes da Subcomissão 
de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, houveram por bem aprovar a proibição referente aos 
artefatos bélicos nucleares (segundo artigo desta emenda), bem como as questões relativas ao 
controle pelo Poder Público, com a fiscalização supletiva pelas entidades representativas da 
Sociedade civil das demais atividades nucleares (parágrafo 2° do artigo inicial desta emenda) Esses 
princípios e o referente a responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear, os demais 
membros da Comissão de Ordem Social decidiram aprovar e incluir no seu anteprojeto.  
Os fatos registrados demonstram cabalmente a fragilidade dos argumentos utilizados para a defesa 
do Programa Nuclear Brasileiro, oficial ou paralelo: 

1) ACESSO À TECNOLOGIA E CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
Não é através da aquisição de equipamentos nucleares para fins energéticos que o Brasil dominará 
tecnologias modernas. Há melhores formas de se investir em ciência e tecnologia do que esta, entre 
as quais, maiores verbas para organismos científicos como CNPq, FINEP e Universidades; 

2) NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA POR REATOR NUCLEAR PELO 
ESGOTAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO 

Um dos pontos mais importantes dessa discussão é, mais do que a produção de energia, o consumo 
da mesma. Não é verdadeira a tese de que haverá cada vez maior consumo de energia. A demanda 
energética per capita deverá diminuir até o ano 200, principalmente em função da melhoria da 
eficiência dos equipamentos utilizados e da maior participação de tecnologias hoje pouco 
empregadas, como o caso da solar, bombas de calor e cogeração, bem como a utilização de modos 
de transporte que gastem menor energia; Além disso, não há confiabilidade na avaliação do 
esgotamento de potencial hídrico brasileiro. De acordo com o Prof. José Goldemberg, físico e reitor 
da Universidade de São Paulo, o Brasil deveria concentrar seus esforços na energia hidrelétrica, mais 
viável e barata (O Estado de São Paulo, edição de 07/08/97) 

3) SEGURANÇA DOS REATORES 
Os acidentes nucleares de Three Mile Island, nos Estados Únicos, e Chernobyl, na União Soviética, 
mostraram a fragilidade dos estudos de energia de segurança dos reatores. Entre os estudos mais 
famosos, o Relatório Rasmussem, elaborado por encomenda da Comissão de Energia dos Estados 
Unidos, considerava que a chance de haver um acidente é, em média, um a cada 25 séculos.  
O acidente de Chernobyl liberou apenas 3% de radioatividade e, afora a morte de muitas pessoas, 
afetou sensível e irreversivelmente milhares de outras e ao meio ambiente. Nos Estados Unidos 
chega a 86 o número de usinas que tiveram a sua contratação ou construção canceladas, entre 1975 
e novembro de 1983. Os projetos nucleares da Alemanha Ocidental e do Canadá praticamente não 
avançaram. Os programas da França, Japão e Europa Oriental expandiram-se muito menos do que 
se previu na década de 1970. 
Há entretanto, outras questões que contribuem para uma reflexão mais profunda sobre o problema 
nuclear, entre as quais a do lixo radioativo. A tecnologia ainda não resolveu o problema do o seu 
acondicionamento de forma a impedir a liberação desta radiatividade.  
O renomado físico e especialista na questão nuclear, o Prof. José Goldemberg, reitor da Universidade 
de São Paulo, afirmou recentemente que o “acidente (de Chernobyl) destruiu não apenas um reator 
nuclear, mas a credibilidade desta tecnologia; os enormes esforços de vários governos e da indústria 
nuclear de vender, durante anos, a imagem de que a energia nuclear é uma fonte de energia segura 
e pouco poluente em comparação com o carvão e o petróleo foram desacreditados em uma semana. 
A tentativa soviética de encontrar culpados e julgá-los exemplarmente corresponde provavelmente à 
estratégia de atribuir o acidente a falhas humanas, inocentando, portanto, a tecnologia nuclear” 
(Folha de São Paulo, edição de 05/08/87, pag. A-12). 

4) INEXISTÊNCIA DE FINALIDADES BÉLICAS 
Essa questão é sempre tratada com maior sigilo, fato que se verifica inclusive na legislação atual. No 
subtítulo “As Diretrizes”, do Programa Nuclear Brasileiro, encontramos: “sendo, como são, de caráter 
sigiloso – ULTRA SECRETO – delas tornaremos públicas, tão somente, as linhas gerais que definem 
nossa política nuclear e de que, de direito, o povo deve ter conhecimento para saber como o seu 
governo está atuando num setor que é vital para o desenvolvimento e o futuro de nossa pátria” 
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Manifestações recentes de altas autoridades do governo federal parecem confirmar o relatório da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência sobre a intenção do uso militar no Brasil da energia 
nuclear. Contas secretas, com recursos públicos, para movimentar o programa paralelo foram 
amplamente divulgados pela imprensa (Folha de São Paulo, Isto É, Veja e outros). A revelação, pela 
Folha de São Paulo, em 1986, da existência de uma perfuração em uma base da Aeronáutica na 
Serra do Cachimbo, em lugar ermo do Pará, veio reforçar as suspeitas de objetivos militares no 
Programa Nuclear.  
Cabe a todos, comprometidos com o processo atual de transição para a democracia, tornar claro a 
toda a população os assuntos referentes à questão nuclear, pois envolve a vida de milhares de 
pessoas, cujo direito a opinar sobre o tema é inalienável e indispensável.  
Pela magnitude dos bens e valores envolvidos com a questão nuclear, a vida e a saúde de 
populações inteiras, assim como o meio ambiente a ser legado às futuras gerações, é crucial que 
entidades a ser legado às futuras gerações, é crucial que entidades representativas da sociedade civil 
tenham assegurada a fiscalização supletiva das demais atividades nucleares.  
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda está adequada e consistentemente disciplinada no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:17400 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PDS/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no Projeto de Constituição no art.  
54, item XII, capítulo II, letra b, o seguinte.  
Art. 54 ....................................  
XII - ......................................  
a) ..........................................  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual e o  
aproveitamento energético dos cursos d’água  
pertencentes a União, podendo, a mesma, delegar  
aos Estados, Municípios ou empresas privadas  
brasileiras a sua execução e exploração. 
Justificativa 
Quando partimos para um regime aberto e capitalista, mas que na realidade falta capital à União para 
realizar todos os anseios da nossa população, e necessário que ela tenha poderes Constitucionais 
para delegar aos Estados e Municípios ou empresas privadas brasileiras a condição de instalação de 
novas hidrelétricas.  
Parecer:   
   O acréscimo proposto apenas reitera o que já consta do enunciado do item e a União decerto pode 
exercer as competências que lhe incumbem, inclusive mediante convênios com Estados, Municípios 
e Distrito Federal. 
   
   EMENDA:17403 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   -----Emenda Aditiva  
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Inclua-se no Projeto da Constituição no Art.  
54, item "X", Capítulo II o seguinte:  
Art. 54. ..................................  
X - estabelecer políticas gerais e setoriais,  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais, de ordenação do Território de  
desenvolvimento econômico e social. 
Justificativa 
Consideramos que deverá constar neste item o aditivo de ordenação do Território, já que o mesmo é 
da competência da União.  
Parecer:   
   A explicitação proposta é desnecessária, pois "planos nacionais e regionais" compreende a 
supraterritorialidade obviamente relativa à União - incluída na responsabilidade dos Estados do 
Distrito Federal e dos Municípios, em suas respectivas áreas. 
   
   EMENDA:17547 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADOS: ARTIGOS 52, 52, II, 54, 56,  
57, I, 69 e 306  
- O inciso II, do Art. 52, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 52........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendem a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos aquíferos estejam subjacentes  
ao território de mais de um Estado; e as águas  
superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
Incluam-se, no art. 52, do Projeto, os §§ 4o.  
e 5o., com a seguinte redação:  
Art. 52...........................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos territórios.  
§ 5o. - São Públicas de uso comum as águas  
situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas  
secas, nos termos da lei.  
Inclua-se, no art. 54, do Projeto, um  
Parágrafo único com a seguinte redação:  
Art. 54........................  
Parágrafo único - A lei definirá:  
I - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia ou região hidrográfica e  
integrando sistemas dos Estados e do Distrito  
Federal.  
II - os critérios de outorga de direito de  
uso das águas; e  
III - as águas particulares e os direitos e  
deveres de seus proprietários.  
O inciso I, do Art. 56, do Projeto, passa a  
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ter a seguinte redação:  
Art. 56..............................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no art. 56, do Projeto, o inciso  
V, com a seguinte redação:  
Art. 56.................................  
V - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
Inclua-se, no art. 56, do Projeto, um § 2o.,  
com a seguinte redação, passando o atual Parágrafo  
único a § 1o.:  
Art. 56...............................  
§ 2o. - As Constituições Estaduais poderão  
transferir, para o domínio municipal, as águas de  
interesse exclusivamente local.  
O inciso I, do Art. 57, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 57............................  
I - legislar sobre:  
a) as matérias de sua competência e  
suplementar a legislação federal em assuntos de  
seu interesse; e  
b) águas, supletiva e complementarmente à  
União, respeitada a lei federal.  
Inclua-se, no Art. 69, do Projeto, um § 4o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 69...........................  
§ 4o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
Inclua-se, no art. 306, do Projeto, um § 3o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 306............................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 52, 52, II, 54, 56, 57, I, 69 e 306. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do projeto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 56, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
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que ultrapassem o território de uma unidade federada, devam ser geridos pela União, para evitar a 
sua exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 52, II) e os Estados (art. 56, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos.  
O projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado do atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional.  
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto mas foi suprimida na sistematização.  
O Projeto, por sua vez, confere aos estados a mais ampla competência legislativa suplementar. 
Desde que em assuntos de seu interesse, que podem ser os mais variados (art. 57, I), a eles caberá 
legislar sobre quaisquer das matérias enumeradas no inciso XXIII, do art. 54. Essa amplitude, 
todavia, poderá receber limitações no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
Sendo assim, para que a competência Estadual relativa as águas, neste País de dimensões 
continentais, fique bem definida, convém que conste de maneira explicita.  
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõem-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 52, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuizão de outra ou outras,  
- que o inciso II, do art. 52, incluam no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 49, § 2º, do Projeto integram 
a União; 
- que no art. 52 sejam incluídos os parágrafos 4º e 5º disposto, respectivamente, sobre a faculdade 
de a União transferir aos municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos 
Territórios Federais, e a respeito da colocação das águas situadas nas zonas assoladas pelas secas 
na categoria de públicas e de uso comum, visando a publicitação as águas áreas; 
- que no art. 54 seja incluído um parágrafo único com o propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional e 
objeto de lei. O mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas 
públicas, para garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas 
unicamente numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim 
social daquela, a não ser em casos especiais em zonas de escassez. 
- que o inciso I, do art. 56, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 52, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicite quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidades de consulta a outros artigos. 
- que se inclua, no art. 56, o inciso V, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 52, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular.  
- que se inclua, no art. 56, um § 2º estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal como 
proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam transferir 
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para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, riachos, 
arroios e outros. O atual parágrafo único passará a ser o § 1º; 
- que se altere o inciso I, do art. 57, no sentido de que fique expressa a competência dos Estados 
para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitadas a lei Federal. Com isso, os 
Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas normas. 
Como a redação dada ao art. 57, I, do projeto, por ser muito ampla e abranger, praticamente, todas 
as matérias contidas no art. 54, XXIII, provavelmente será alterada, propõe-se a sua enunciação de 
forma expressa, para que a competência Estadual relativa às águas não venha receber restrições 
dirigidas a outras disciplinas,  
- que, no art. 69 se inclua um § 4º disciplinando o domínio das águas dos Distrito Federal de forma 
idêntica feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 306, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, as minerais, termais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendência há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:17648 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Item XII do Art. 54  
Acrescente-se ao item XII do Art. 54, do  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, alínea com a seguinte redação:  
Alínea... - Os serviços de transportes  
coletivos rodoviários interestaduais e  
internacionais de passageiros. 
Justificativa 
A sugestão visa definir, em termos de norma constitucional, o que já vem sendo praticado no Brasil. 
Deixamos para os municípios a competência de emitir normas e, se assim entender, explorar os 
serviços de transporte coletivo de passageiros, pois que constitui matéria de seu peculiar interesse. 
Idêntica é a posição dos Estados no tocante a essa modalidade de transporte, quando intermunicipal 
ou estadual. 
Mas, os transportes interestaduais ou internacionais de passageiros, por sua importância para o País, 
a ponto de ser visto como fator de segurança nacional, devem ficar, necessariamente, na 
competência da União, que os pode explorar, de preferência através de iniciativa privada, por ser 
menos onerosa para os cofres públicos e ser mais eficientes, reservando-se-lhe a tarefa de fiscalizar, 
controlar e emitir normas disciplinares.  
Parecer:   
   A especificação torna-se desnecessária, pois já é competência da União legislar sobre a matéria e 
explorar os respectivos serviços, tanto para passageiros quanto para cargas.  
A restrição, ademais, é inoportuna. 
   
   EMENDA:17710 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Dê-se, ao inciso X, do artigo 54, do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 54 - ..................................  
X - estabelecer políticas gerais e setoriais,  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social. 
Justificativa 
Deve ser acrescentada a expressão “de ordenação do território”, que vem a completar o sentido 
originalmente pretendido neste inciso.  
Parecer:   
   O substitutivo do Relator suprimiu o dispositivo. 
   
   EMENDA:17749 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIV do art. 54 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"XIV - Organizar e manter a Polícia Federal e  
a Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia  
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro  
Militar do Distrito Federal e dos Territórios." 
Justificativa: 
   A Polícia Rodoviária Federal atua em todo o território nacional no exercício das atividades de polícia 
que a lei lhe confere. Entre essas atividades destaca-se o patrulhamento ostensivo pelas rodovias 
federais. Nessa tarefa, zela pela segurança do trafego, do trânsito e dos próprios da União, 
prevenindo e coibindo infrações ou transgressões do trânsito, além de colaborar, efetivamente, com 
os demais órgãos de segurança, no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao 
contrabando, ao descaminho, etc. 
Órgão de natureza policial, não há porque omiti-lo do rol das Corporações policiais que compreende 
as polícias federal, civil e militar dos Estados e Municípios e as Guardas Municipais, além dos Corpos 
de Bombeiros das diversas unidades federativas. 
Parecer:   
   O substitutivo do Relator já contemplou a Polícia Rodoviária Federal. 
   
   EMENDA:17905 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso XII item b  
O item b, inciso XII do Artigo 54 do  
projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54. - ..................................  
XII - ........................................ 
b) - os serviços públicos de energia  
elétrica, qualquer que seja a fonte primária de  
energia. 
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Justificativa 
Com o advento do Código de águas, em 1934, a União passou a ser a detentora das concessões 
para o aproveitamento da energia hidráulica, em substituição aos munícipios, e isto por força da 
própria característica dos rios e das bacias hidroelétricas, em sua grande maioria internacionais ou 
com influências em mais de um Estado.  
Não faz nenhum sentido os Estados legislarem sobre águas e serviços típicos de energia elétrica, 
cuja padronização deve abranger todo o território brasileiro. Trata-se de matéria jurídica objeto de 
legislação especificada (Código de Águas), que, por isto, deve obedecer a comando legislativo único / 
demais, o sistema tributário nacional, ao qual se insere o imposto único sobre energia elétrica, 
contempla verbas específicas para pensão e melhoramento desse serviço.  
A política nacional de suprimento de energia elétrica é coordenada pela ELETROBRÁS, empresa 
controlada pela União e responsável pela realização de estudos, projetos e supervisão da operação 
de usinas e linhas de transmissão, para diminuir os riscos de racionamento de energia elétrica.  
Parecer:   
   A Emenda proposta em quase nada altera o Projeto do Relator que se apresenta em melhores 
termos. 
   
   EMENDA:17933 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IV - CAPÍTULO II - ART. 54 - INCISO XVII  
SUGERE-SE A SUPRESSÃO DO REFERIDO INCISO XVII 
Justificativa 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao estado 
democrático garantir o pleno exercício desse direito, assim também a liberdade de expressão, de 
criação, produção, circulação e de difusão dos bens culturais.  
Sendo a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência aos programas de televisão e 
rádio, opcionais, caberá aos produtores a informação ao público sobre o conteúdo e a 
correspondente faixa etária relativamente aos espetáculos de diversões, bem como ás empresas de 
telecomunicações a responsabilidade da adequação de horário e faixa etária à sua programação, 
considerando a audiência ao público infantil e adolescente.  
Respondendo cada um, de acordo com a Lei, pelos abusos que cometer, conforme o disposto na 
alínea A do Inciso XI do artigo 12 do Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   A questão não é específica. É até por demais polêmica. Como haverá com certeza inflamados 
debate no plenário, é preferível que não se mexa no texto. 
   
   EMENDA:18035 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se a expressão "de previdência"  
no inciso IX do artigo 54 do projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
O setor de previdência é de fundamental importância na vida econômica e social do País, devendo, 
pois ficar sujeito à fiscalização da União.  
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Parecer:   
   Os deveres da União para com a Previdência Social são mais extensos que a mera fiscalização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18137 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a letra "b", do inciso XII, do artigo  
54, seguinte redação, suprimindo-se o inciso XXIV,  
e letras "a", "b", "c", "d" do referido Inciso:  
Art. 54 - ............................... 
I - .............................. 
XII ............................. 
a) .............................. 
b) Os serviços e instalações de usinas  
hidroelétricas, térmicas, energia elétrica de  
qualquer origem e natureza, exceto a energia  
nuclear, até que se esgotem todas as alternativas  
energéticas existentes no país, desativando as  
instalações para produção de energia elétrica por  
fissão nuclear que estejam em operação ou  
construção no país. 
Justificativa 
O acidente de Chernobyl pós a nu todos os riscos decorrentes das usinas termonucleares. Por mais 
que se insista sobre a segurança dessas usinas, o que o mundo ficou sabendo, com a Chernobyl, é 
que os perigos, a ameaça que as Usinas representam para a população, não podem ser contornados, 
porque os riscos de acidentes se fazem sempre presentes. 
A decisão de optar por essa forma de energia, além do mais, foi decisão de uma minoria, tomada 
com o desconhecimento da Nação, sem um amplo debate que a deveria preceder, para que se 
conhecessem todas as consequências, todos os riscos do uso da energia nuclear.  
A oportunidade de rever assunto tão mal resolvido, a oportunidade de realizar, em nome da 
sociedade brasileira, o debate que não se realizou quando deveria, é agora na Assembleia Nacional 
Constituinte.  
E nesse debate, o que pretende esta proposição é que não só se proíbam novas usinas, como se 
desativem as existentes.  
Parecer:   
   Assunto polêmico. O consenso até agora obtido está consignado no substitutivo do Relator que por 
medida de prudência, deve permanecer até que o assunto segue debatido no Plenário. 
   
   EMENDA:18220 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Dispositivo emendado: art. 54, Projeto Constituição:  
Acrescente-se um inciso XXV, ao art. 54 do  
Projeto de Constituição com a redação seguinte:  
"art. 54 ....................................  
XXV - Instituir o Sistema Nacional de  
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Desenvolvimento Urbano, que deverá ser integrado,  
entre outros, pelos Subsistemas Nacionais de  
Habitação, saneamento Básico e Transportes Urbanos" 
Justificativa 
A nova Constituição deve institucionalizar, á nível Constitucional, uma política nacional de 
desenvolvimento urbano integrada, como forma de viabilizar a utilização do aparelhamento urbano 
municipal, estimulando, sobretudo, a ocupação das áreas vazias e ociosas, como forma de permitir 
melhores condições de moradia e habitação às populações pobres das periferias.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:18222 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: art. 54, inciso XIV, do Projeto.  
Acrescente-se, na competência da União, no  
inciso XIV, do artigo 54, do Projeto, a  
organização e manutenção da Polícia Rodoviária  
Federal, dando-se ao dispositivo a seguinte redação:  
Art. 54. - ..................................  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal e  
a Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia  
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros  
Militar do Distrito Federal e dos Territórios; 
Justificativa: 
Garantia de uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia para precaução, 
evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, inclusive, o transporte interestadual e 
internacional de passageiros e cargas, com a mantença da comunicação por radiofonia, como é de 
interesse da segurança a nível nacional. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a desnecessidade do detalhamento pretendido. 
   
   EMENDA:18296 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso X do artigo 54 a seguinte redação:  
XI - planejar e promover o desenvolvimento  
nacional e a eliminação das disparidades  
econômicas e sociais entre as Regiões do País,  
respeitadas as suas peculiaridades, ouvidos os  
Estados e os órgãos regionais interessados. 
Justificativa 
A questão dos desequilíbrios regionais depende da vontade política e da supra regionalidade do 
processo decisório. Dessarte, somente através da União Federal poder-se-á por cobro a injustiças 
entrementes centenárias e impossíveis de serem superadas autarquicamente em cada Região.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
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   EMENDA:18381 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 54, item XIV, a seguinte redação:  
Art. 54. ..................................  
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia  
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros  
Militar do Distrito Federal e dos Territórios Federais. 
Justificativa: 
A definição - nas competências da União - para a organização e manutenção da Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos 
Territórios Federais, merece que seja especificado de modo claro visto que cada qual tem, sua tarefa 
específica e destinação própria, sobretudo no País (caso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária 
Federal) pela sua extensão territorial, como pelas condições econômicas de muitos Estados da 
Federação que não dispõem de condições tais que possam manter uma Polícia Rodoviária, dando 
uniformidade as atividades de segurança e guarda das Estradas e Rodovias. 
Parecer:   
   O texto adotado em nosso substitutivo contemplado o objetivo da emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:18450 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso IX do artigo 54, do  
título IV, capítulo II, na sua parte "in fine" as  
seguintes expressões:  
Art. 54 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
IX - ................, e de previdência privada. 
Justificativa 
A previdência privada é uma atividade específica, não confundível com as demais elencadas, tendo 
implicações com a economia popular, razão por que se faz necessária a fiscalização do Poder 
Público sobre suas atividades, não só para vigiar suas operações mas também como medida de 
garantia ao seu correto desenvolvimento.  
Parecer:   
   A emenda preenche os objetivos perseguidos pelo substitutivo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:18537 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Proposta de Inclusão no Artigo 54 - Capítulo  
II, como inciso XV, remunerando-se o atual inciso  
XV e os demais incisos.  
"XV - Assegurar os recursos orçamentários  
para a manutenção da Polícia Civil, saúde e  
educação no Distrito Federal". 
Justificativa 
As demandas nas áreas de segurança, saúde e educação no Distrito Federal não se situam ao nível 
daquelas típicas de qualquer município. Por ser a Capital do País – sede dos Três Poderes da 
república e do Corpo Diplomático – a qualidade e a quantidade dos serviços de segurança, saúde e 
educação são de tal forma ampliados que não haveria como custeá-los através do próprio Distrito 
Federal, ainda que deixasse de executar funções como habitação, serviços sociais, transporte, 
abastecimento, etc.  
A destinação administrativa do DF inibiu até hoje o desenvolvimento de outras atividades econômicas 
que viabilizassem recursos para o atendimento daquelas responsabilidades de Governo.  
Por isso, as funções segurança pública, saúde e educação no Distrito Federal têm sido 
tradicionalmente custeadas pela União, desde a época em que a Capital era sediada no Rio de 
Janeiro. 
O que se pretende é, pois, e tão-somente, deixar explícito no texto constitucional uma norma exercida 
através dos tempos.  
Parecer:   
   O assunto está afeto à autonomia do DF colocar estes itens na competência da união fica na 
dependência de aprovação ou não aprovação de autonomia. 
   
   EMENDA:18624 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O inciso XIV do art. 54, Capítulo II, da  
união, passa a vigorar com a seguinte redação:  
- Inciso XIV: "Organizar e manter a Polícia  
Federal, a Polícia Rodoviária Federal, bem como a  
Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de  
Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Territórios." 
Justificativa: 
   No texto original omitiu-se, ao que parece, por simples esquecimento, a Polícia Rodoviária Federal, 
entidade que vem prestando através de longos anos de sua existência, relevantes serviços à 
sociedade brasileira. 
   Na elaboração de nossa nova Constituição, os anjos de nossas estradas, os protetores de quantos 
transitam nas rodovias brasileiras evidentemente que não podem ficar esquecidos. 
Parecer:   
   o substitutivo do relator já contemplou a matéria com a inclusão 
   
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
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do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
[...] 
Art. 21. Compete à União:  
I - manter relações internacionais e  
participar de organizações internacionais, bem  
como assinar convênios e convenções;  
II - declarar a guerra e celebrar a paz;  
III - organizar e manter a defesa nacional;  
IV - permitir nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
V - decretar o estado de sítio, o estado de  
defesa e a intervenção federal;  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, armas explosivos e  
substâncias tóxicas;  
VII - emitir moeda;  
VIII - administrar as reservas cambiais do País;  
IX - fiscalizar as operações de natureza  
financeira, especialmente as de crédito, câmbio,  
de capitalização, bem como as de seguros;  
X - estabelecer políticas gerais e setoriais,  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social;  
XI - manter o serviço postal e o Correio  
Aéreo Nacional;  
XII - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão;  
a) os serviços nacionais, interestaduais e  
internacionais de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual e o  
aproveitamento energético dos cursos d'água  
pertencentes à União;  
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-  
estrutura aeroportuária;  
d) o transporte aquaviário entre portos  
brasileiros e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites de Estados ou de Território.  
XIII - organizar e manter o Judiciário, o  
Ministério Público e a Defensoria Pública do  
Distrito Federal e dos Territórios;  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal  
bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o  
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios;  
XV - organizar e manter os serviços oficiais  
de estatística, geografia e cartografia de âmbito nacional;  
XVI - exercer a classificação de diversões públicas;  
XVII - conceder anistia;  
XVIII - planejar e promover a defesa  
permanente contra as calamidades públicas,  
especialmente as secas e as inundações, com a  
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participação dos Estados e Municípios;  
XIX - instituir um sistema nacional de  
gerenciamento dos recursos hídricos.  
XX - estabelecer princípios e diretrizes para  
o sistema nacional de transportes e viação;  
XXI - explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio  
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o  
enriquecimento e reprocessamento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes  
requisitos:  
a) toda atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins  
pacíficos, mediante aprovação do Congresso Nacional;  
b) sob regime de concessão ou permissão é  
autorizada a utilização de radioisótopos para a  
pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais  
e atividades análogas;  
c) a responsabilidade por danos decorrentes  
da atividade nuclear independe da existência de  
culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos  
valores indenizatórios;  
d) a instalação ou ampliação de centrais  
termonucleares e de depósitos de dejetos dependem  
de prévia autorização do Congresso Nacional.  
XXII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,  
processual e do trabalho;  
b) normas gerais sobre:  
1) direito financeiro, tributário,  
urbanístico e das execuções penais;  
2) produção e consumo;  
3) educação e cultura;  
4) desporto e turismo;  
5) higiene e saúde;  
c) desapropriação;  
d) requisição de bens e serviços civis, em  
caso de perigo iminente, e militares, em tempo de guerra;  
e) telecomunicações, radiodifusão,  
informática, serviço postal e energia;  
f) sistema monetário e de medidas, título e  
garantia dos metais;  
g) política de crédito, câmbio e  
transferência de valores; comércio exterior e interestadual;  
h) acesso ao mercado interno de modo a  
viabilizar o desenvolvimento social, econômico e  
cultural, o bem estar do povo e a capacitação  
tecnológica do País.  
i) navegação lacustre, fluvial, marítima e  
regime dos portos;  
j) navegação aérea e aeroespacial; trânsito e  
tráfego interestadual e rodovias e ferrovias federais;  
l) águas, energia, jazidas, minas, outros  
recursos minerais e metalurgia;  
m) nacionalidade, cidadania e naturalização;  
n) populações indígenas;  
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o) emigração, imigração, entrada, extradição  
e expulsão de estrangeiros;  
p) condições de capacidade para o exercício  
das profissões;  
q) organização judiciária, do Ministério  
Público e da Defensoria Pública do Distrito  
Federal e dos Territórios; organização  
administrativa dos Territórios;  
r) sistemas estatísticos e cartográfico nacionais;  
s) sistemas de poupança, seguro,  
capitalização e consórcios;  
t) sorteios;  
u) condições gerais de convocação ou  
mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros;  
v) seguridade social;  
x) florestas, caça, pesca e conservação da  
natureza, proteção ao meio ambiente e controle da  
poluição e atividades nucleares; e  
z) pessoas portadoras de deficiência de  
qualquer natureza, inclusive garantindo seus direitos.  
[...] 
Justificativa 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   
   A longo proposta do numeroso e representativo grupo da Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:18700 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Título IV - Capítulo II  
Dê-se à letra "a" do inciso XXIV" do art. 54  
a redação seguinte:  
"Art. 54 - ..............................  
XXIV - ..................................  
a) toda atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins  
pacíficos, com prévia aprovação do Congresso  
Nacional, ao qual se submeterá o respectivo  
orçamento;" 
Justificativa 
Há necessidade de deixar bem claro que a aprovação do Congresso Nacional é prévia. Isto é muito 
importante. Quanto ao orçamento respectivo, também deverá ser submetido ao Poder Legislativo.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:18702 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Título IV - Capítulo II  
Inclua-se, no art. 54, um inciso com a  
seguinte redação:  
"Art. 54 - ...........................  
XXV - exercer o monopólio do petróleo, quanto  
à pesquisa, à lavra, à extração, ao refino e à  
distribuição, sob qualquer de suas formas;" 
Justificativa 
O monopólio estatal do petróleo tem de ficar inserto na Constituição. É básico para o País, para a 
defesa da sua soberania, para a salvaguarda do seu patrimônio.  
Parecer:   
   O que está proposto já se encontra inserto no art. 310, exceto quanto à distribuição. Pelo não 
acolhimento. 
   
   EMENDA:18703 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Título IV - Capítulo II  
Acrescente-se ao art. 54 um inciso com a  
seguinte redação:  
"Art. 54 - ................................  
XXV - exercer o monopólio das telecomunicações." 
Justificativa 
As telecomunicações representam um poder dentro do Estado, tão espetacular o seu raio de ação. 
Devem ficar na mão do Estado, como ocorre em nações desenvolvidas, em nome da defesa dos 
valores mais alevantados.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:18709 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do artigo 54 a seguinte redação:  
"Art. 54 - .................................  
I - manter relações com Estados estrangeiros,  
organismos internacionais e outras coletividades  
dotadas de personalidade internacional; participar  
de organizações internacionais; .................. 
Justificativa 
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A redação que propomos é mais abrangente e atende à realidade atual, uma vez que os Estados 
mantém, também, relações com organismos internacionais e coletividades dotadas de personalidade 
internacional como a Santa Sé, os comitês de libertação nacional.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:18952 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54 - inciso XVII  
Após a palavra "públicas", acrescentar:  
"e proibir, em emissoras de rádio e  
televisão, programas e propaganda comercial que  
utilizem temas e imagens pornográficas, bem como,  
atentem contra a saúde, a moral e os costumes da  
sociedade e incitem à violência. 
Justificativa 
Lamentavelmente, a Sociedade não dispõe de instrumentos legais para se defender da onda de 
pornografia que invadiu as emissoras de televisão e rádio, principalmente na parte relativa aos 
chamados “anúncios”. O uso degradado da imagem humana chegou às raias do absurdo e é um fato 
que só ocorre em nosso país.  
O dispositivo é urgente, necessário e deve ficar.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:19201 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Item XIV do Art. 54  
EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao item XIV do Art. 54:  
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como a Polícia Rodoviária, a Polícia  
Ferroviária, a Polícia Portuária, a Polícia  
Florestal, a Polícia Sanitária e no Distrito  
Federal e nos Territórios a Polícia Civil, a  
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. 
Justificativa: 
O projeto omitiu as organizações ora inclusas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a desnecessidade do detalhamento. 
   
   EMENDA:19275 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54  
Inclua-se no Artigo 54 do Projeto de  
Constituição o seguinte inciso XI, renumerando-se  
os demais, e dê-se aos incisos X e XX a seguinte redação:  
X - estabelecer políticas gerais e setoriais,  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social.  
XI - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano que deverá ser integrado,  
entre outros, pelos subsistemas nacionais de  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos.  
XX - instituir um sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
base a bacia hidrográfica integrando sistemas  
específicos das Unidades da Federação. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:19389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título quarto do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Título quarto do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
Art. 20 A organização político-administrativa  
do Brasil compreende a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos  
em sua esfera de competência.  
§ 1o. Brasília, Distrito Federal, é a Capital  
da União, que também é integrada pelos Territórios  
por ela administrados.  
§ 2o. A criação, a fusão e desmembramento dos  
Municípios, Territórios Federais e Estados é  
disciplinada em lei complementar.  
§ 3o. Os Estados, Territórios e Municípios  
poderão ter símbolos próprios.  
Art. 21. À União, aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios é vedado:  
I - tributar bens uns dos outros e recusar fé  
aos documentos públicos;  
II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas,  
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subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou  
manter com eles ou seus representantes relações de  
dependência ou aliança, ressalvada a colaboração  
de interesse público, na forma e nos limites de  
leis federais;  
III - autorizar ou realizar empreendimentos  
ou desenvolver atividade que represente risco à  
vida humana, ao equilíbrio ecológico ou ao meio  
ambiente, ou que importa na alteração do  
patrimônio histórico e na paisagem, sem atender  
aos resultados de prévia consulta plebiscitária  
nas áreas envolvidas, nos termos de lei complementar.  
Capítulo II  
Da União  
Art. 22. Os poderes da União se configuram  
nos órgãos Legislativo, Executivo e Judiciário,  
interdependentes e harmônicos.  
Parágrafo único. É vedado a qualquer desses  
órgãos delegar competência a outro e o cidadão  
investido na função de um órgão não pode exercer a  
de outro salvo previsão constitucional em  
contrário;  
Art. 23. Incluem-se entre os bens da União as  
áreas indispensáveis à defesa das fronteiras, as  
edificações militares, as vias de comunicação e  
aqueles necessários à preservação ambiental, bem  
assim:  
I - as águas em terreno de seu domínio que  
banhem mais de um Estado ou constituam linha  
fronteiriça internacional;  
II - as ilhas fluviais e lacustres em terras  
do seu domínio, abrangendo mais de um Estado ou  
situadas na plataforma continental;  
III - o mar territorial e os recursos de  
marinha e minerais do subsolo;  
IV - as cavidades naturais subterrâneas,  
assim como os sítios arqueológicos, pré-históricos  
e espeleológicos;  
V - as terras ocupadas pelos índios com posse  
permanente e usufruto exclusivo;  
VI - o espaço aéreo e os bens que atualmente  
lhe pertencem ou os que venham a pertencer-lhe.  
§ 1o. É assegurado aos Estados e Municípios  
litorâneos a participação no resultado da  
exploração econômica da plataforma continental e  
do mar territorial, da forma da lei.  
§ 2o. Os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios participarão, nos termos da lei, do  
resultado da exploração econômica e do  
aproveitamento dos recursos naturais renováveis ou  
não, bem como dos recursos minerais do subsolo, em  
seu território.  
§ 3o. A faixa interna de até cem quilômetros  
de largura, paralela à linha divisória terrestre  
nacional, é considerada indispensável à defesa do  
País, designada como faixa de fronteira,  
regulamentado seu uso em lei complementar.  
§ 4o. A União promoverá, prioritariamente, o  
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aproveitamento econômico dos bens de seu domínio  
em regiões menos desenvolvidas.  
Art. 24. Compete a União manter relações  
internacionais, organizar e sustentar a defesa  
nacional, declarar a guerra e assinar a paz,  
permitindo, nos casos previstos em lei  
complementar, o trânsito e a permanência de forças  
estrangeiras no seu território.  
Parágrafo único. Também cumpre á União:  
I - decretar o estado de sítio e a  
intervenção federal;  
II - autorizar e fiscalizar as operações de  
natureza financeira, especialmente as de crédito,  
câmbio, capitalização e seguros;  
III - estabelecer políticas gerais e  
setoriais, bem assim elaborar e executar planos  
nacionais e regionais de desenvolvimento econômico  
e social;  
IV - emitir moeda a fiscalizar as operações  
de natureza financeira, especialmente as de  
crédito, câmbio, capitalização e seguros;  
V - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, armas, explosivos e  
substâncias tóxicas;  
VI - manter o serviço postal e o Correio  
Aéreo Nacional;  
VII - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) os serviços nacionais e internacionais de  
comunicações;  
b) os serviços de instalação de energia  
elétrica de âmbito interestadual e o  
aproveitamento energético dos cursos de água  
pertencentes à União;  
c) a navegação aérea, aeroespacial, o  
transporte aquaviário de cabotagem e a  
infraestrutura aeroportuária;  
d) os serviços e instalações de energia  
nuclear de qualquer natureza.  
VIII - organizar e manter o Poder Judiciário,  
o Ministério Público e a Defesa Pública do  
Distrito Federal e dos Territórios Federais;  
IX - organizar e manter os serviços oficiais  
de estatística, geografia e cartografia, de âmbito nacional;  
X - disciplinar o acesso ao mercado interno  
de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-  
econômico, o bem-estar do povo e a realização da  
autonomia técnica, científica e cultural do País;  
XI - exercer a classificação das diversões públicas;  
XII - conceder anistia;  
XIII - planejar e promover a defesa  
permanente contra as calamidades públicas,  
especialmente as secas e inundações, com a  
participação dos Estados, Regiões e Municípios; e  
XIV - legislar sobre:  
a) direito substantivo e processual, mediante  
código e leis de aplicação nacional;  
b) desapropriação, requisição de bens e  
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serviços civis, nos casos de perigo iminente, e  
militares, em tempo de guerra;  
c) águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal e energia;  
d) sistema monetário e de medidas, título e  
garantia de metais, política de crédito, câmbio e  
transferência de valores, comércio exterior e interestadual;  
e) navegação lacustre, fluvial, marítima,  
aérea e aeroespacial, bem assim o regime dos portos;  
f) trânsito e tráfego estadual e rodovias e  
ferrovias federais;  
g) jazidas, minas, outros recursos federais e metalurgia;  
h) nacionalidade, cidadania, naturalização,  
imigração, emigração, entrada, extradição e  
expulsão de estrangeiros;  
i) populações indígenas, inclusive garantia  
de seus direitos;  
j) capacitação para o exercício das profissões;  
l) organização judiciária e do Ministério  
Público do Distrito Federal e organização  
administrativa dos Territórios;  
m) sistema estatístico e cartográfico  
nacionais, de poupança, consórcios e sorteios;  
n) estrutura básica e condições gerais de  
convocação e mobilização das Polícias Militares de  
Corpos de Bombeiros;  
o) normas gerais sobre produção, consumo e  
distribuição mercantil, seguridade social,  
diretrizes e bases da educação e organização sanitária;  
p) proteção e garantia dos direitos das  
pessoas portadoras de deficiência física ou psíquica.  
Art. 25 Compete à União legislar sobre  
recursos hídricos integrados a seu patrimônio,  
definindo um sistema nacional de gerenciamento,  
tendo como unidade básica a bacia hidrográfica e a  
integração de sistemas específicos de cada Unidade  
da Federação e estabelecendo critérios de outorga  
de diretrizes e direitos de uso de tais recursos.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Ampla e valiosa contribuição, sob a forma da abrangente Emenda de dispositivo correlatos, que foi 
parcialmente levada em conta na elaboração do Título IV.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19464 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
Dispositivos Emendados: Artigos 52, 53, II,  
54, 56, 57, I, 69 e 306  
- O inciso II, do art. 52, do Projeto, passa  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 292  

 

a ter a seguinte redação:  
Art. 52 ...........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos aquíferos estejam subjacentes  
ao território de mais de um Estado; e as águas  
superficiais e subterrâneas situadas nos  
Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 52, do Projeto, os  
4o. e 5o., com a seguinte redação:  
Art. 52 .............................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
§ 5o. - São públicas de uso comum as águas  
situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas  
secas, nos termos da lei.  
- Inclua-se, no Art. 54, do Projeto, um  
parágrafo único com a seguinte redação:  
Art. 54 .............................  
Parágrafo único - A lei definirá:  
I - a política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica ou região hidrográfica e integrando  
sistemas dos Estados e do Distrito Federal.  
II - os critérios de outorga de direito de  
uso das águas; e  
III - as águas particulares e os direitos e  
deveres de seus proprietários.  
- O inciso I, do Art. 56, do projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 56 ........................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no Art. 56, do Projeto, o inciso  
V, com a seguinte redação:  
Art. 56 ...........................  
V - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 56, do Projeto, um §  
2o., com a seguinte redação, passando o atual  
parágrafo único a § 1o.:  
Art. 56 ...........................  
§ 2o. - As Constituições Estaduais poderão  
transferir, para o domínio municipal, as águas de  
interesse exclusivamente local.  
O inciso I, do Art. 57, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 57 ..........................  
I - legislar sobre:  
a) as matérias de sua competência e  
suplementar a legislação federal em assuntos de  
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seu interesse; e  
b) águas, supletiva e complementarmente à  
União, respeitada a lei federal.  
- Inclua-se, no art. 69, do projeto, um § 4º, 
com a seguinte redação:  
Art. 69 .............................  
§ 4o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos aquíferos estejam  
subjacentes exclusivamente ao seu território,  
excetuadas as águas que, em virtude de lei  
federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertençam ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
- Incluam-se, no Art. 306, do Projeto, um §  
3o., com a seguinte redação:  
Art. 306 ..........................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 52, 52, II, 54, 56, 57, I, 69 e 306. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do projeto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 56, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, devam ser geridos pela União, para evitar a 
sua exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 52, II) e os Estados (art. 56, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e 
aos Estados, nos demais casos.  
O projeto é omisso, igualmente, no tocante as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, que merecem tratamento diferenciado do atribuído às regiões úmidas. A importância da 
matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional.  
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto mas foi suprimida na sistematização.  
O Projeto, por sua vez, confere aos estados a mais ampla competência legislativa suplementar. 
Desde que em assuntos de seu interesse, que podem ser os mais variados (art. 57, I), a eles caberá 
legislar sobre quaisquer das matérias enumeradas no inciso XXIII, do art. 54. Essa amplitude, 
todavia, poderá receber limitações no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
Sendo assim, para que a competência Estadual relativa as águas, neste País de dimensões 
continentais, fique bem definida, convém que conste de maneira explicita.  
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Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõem-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 52, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuizão de outra ou outras,  
- que o inciso II, do art. 52, incluam no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 49, § 2º, do Projeto integram 
a União; 
- que no art. 52 sejam incluídos os parágrafos 4º e 5º disposto, respectivamente, sobre a faculdade 
de a União transferir aos municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos 
Territórios Federais, e a respeito da colocação das águas situadas nas zonas assoladas pelas secas 
na categoria de públicas e de uso comum, visando a publicitação as águas áreas; 
- que no art. 54 seja incluído um parágrafo único com o propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional e 
objeto de lei. O mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas 
públicas, para garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas 
unicamente numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim 
social daquela, a não ser em casos especiais em zonas de escassez. 
- que o inciso I, do art. 56, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 52, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicite quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidades de consulta a outros artigos. 
- que se inclua, no art. 56, o inciso V, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 52, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular.  
- que se inclua, no art. 56, um § 2º estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal como 
proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam transferir 
para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, riachos, 
arroios e outros. O atual parágrafo único passará a ser o § 1º; 
- que se altere o inciso I, do art. 57, no sentido de que fique expressa a competência dos Estados 
para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitadas a lei Federal. Com isso, os 
Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas normas. 
Como a redação dada ao art. 57, I, do projeto, por ser muito ampla e abranger, praticamente, todas 
as matérias contidas no art. 54, XXIII, provavelmente será alterada, propõe-se a sua enunciação de 
forma expressa, para que a competência Estadual relativa às águas não venha receber restrições 
dirigidas a outras disciplinas,  
- que, no art. 69 se inclua um § 4º disciplinando o domínio das águas dos Distrito Federal de forma 
idêntica feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 306, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, as minerais, termais e as gasosas, 
sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais 
devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo 
ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendência há anos 
existente, a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:19784 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IV - Da Organização do Estado  
CAPÍTULO II - Da União  
Art. 54 - Compete à União  
XV - ...............................  
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção  
do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou  
Convenção Internacional. 
Justificativa 
A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui, na prática, uma das 
maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.  
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n° 81 da Organização Internacional 
do Trabalho e pela Convenção n° 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na 
Indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricultura (rural). 
Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção n° 81 e mesmo o Brasil 
já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no governo do 
Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional por não cumpri-lo  
É necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos trabalhistas, que a 
Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela União.  
Esta Emenda foi apresentada pelo Senhor José Maria da Silva, do rio de Janeiro.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria que pode ser normatizada em leis.  
Por isso, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:19838 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 54:  
Art. 54 - Compete à União:  
I - Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;  
II - Explorar diretamente, ou mediante  
concessão, permissão ou autorização os serviços de  
telecomunicações, de transmissão de dados e de radiodifusão;  
§ 1o. - O fluxo de dados transfronteiras será  
processado por intermédio da rede pública operada  
pela União.  
§ 2o. - É assegurada a prestação de serviços  
de transmissão de informações por entidades de  
direito privado através de rede pública.  
III - Legislar sobre:  
a) telecomunicações, radiodifusão, serviço  
postal e informática. 
Justificativa 
Assegura-se com o dispositivo proposto a competência tradicional da União mantendo os serviços 
postal e do Correio Aéreo Nacional. No campo das telecomunicações, garante-se à União a 
competência de explorar diretamente ou mediante concessão todos os serviços ali compreendidos. 
Excetua-se, por razões da soberania nacional, os serviços que envolvam a recepção ou transmissão 
de informações ou dados para fora do País, estes reservados à própria União. Por último, confirma-se 
o preceito tradicional da competência da União para legislar sobre os vários campos das 
telecomunicações, por sua importância, abrangência e caráter nacional. 
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Parecer:   
   A sugestão contida no item I da emenda já estava contemplada no projeto. Quanto aos demais 
itens, o conteúdo foi devidamente incorporado ao novo texto, com algumas mudanças na redação. 
   
   EMENDA:19854 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 54, Capítulo II, Título IV,  
do Projeto de Constituição, onde couber, o  
seguinte dispositivo, oriundo do Inciso V, do art. 408:  
"ART. 54 - Compete à União:  
............................................  
- instituir plano nacional de gerenciamento  
costeiro a fim de garantir o desenvolvimento  
sustentado dos recursos naturais." 
Justificativa 
A presente emenda transferir para a competência da União matéria que originalmente consta do 
Inciso V, art. 408, do Projeto de Constituição, contribuindo assim para melhor sistematização da 
matéria.  
Parecer:   
   Nosso parecer é que tal detalhamento deve ser feito em lei. Somos, pois, pela rejeição, por se tratar 
de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:19993 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XIV, do artigo 54, do  
Projeto de Constituição.  
TEXTO  
Incluir ao inciso XIV do artigo 54, do  
Projeto de Constituição a participação da Polícia  
Rodoviária Federal.  
Art. 54 ....................................  
XIV - Organizar e manter a Polícia Federal,  
bem como a Polícia Civil, a polícia Rodoviária  
Federal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros  
Militar do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Da maneira em que se encontra redigido o texto do inciso XIV, do artigo 54, do projeto de 
Constituição, a Polícia Rodoviária Federal, cooperação subordinada a órgão executivo de política de 
trânsito do Governo Federal está excluída da organização e manutenção pela União. 
   Não acreditamos que se pretenda a erradicação dessa corporação, tendo em vista o trabalho 
profícuo que tem prestado à Nação e ao País. Acreditamos sim, que tenha havido um lapso. Pela 
razão que pressupomos, apresentamos a presente emenda e sugerimos sua aprovação aos 
eminentes pares Constituintes. 
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Parecer:   
   O autor da emenda lembrou bem que compete à União organizar também a Polícia Rodoviária 
Federal, o que nos permitiu corrigir uma omissão do projeto. 
   
   EMENDA:20047 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso VI  
Dê-se ao inciso VI do artigo 54, a seguinte redação:  
"VI - Autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio interno de material bélico e substâncias  
tóxicas, proibindo terminantemente a suas  
exportações. 
Justificativa 
Talvez como corolário do sistema político-administrativo e socioeconômico imposto ao País a partir 
de 1964, O Brasil - como lamentam os pacifistas e as pessoas amantes da paz e da fraternidade 
entre os seres humanos – vem desenvolvendo uma próspera indústria de material bélico, abrangendo 
as mais diversas e sofisticadas armas de fogo, carros de combate e outros equipamentos largamente 
utilizados na distribuição da vida e dos bens materiais.  
Todo esse material, como noticia parcela da imprensa, vem sendo exportado para diversos países, 
particularmente para as nações inseridas no denominado Terceiro Mundo.  
Consoante temos conhecimento, as exportações de material bélico são realizadas para qualquer 
cliente interessando, sem nenhuma preocupação ética. O que interessa é a venda em si, pouca 
importância tendo as consequências dela decorrentes.  
Com esse procedimento, regimes sem respaldo popular ou legitimidade, tem se equipado com armas 
brasileiras, usadas contra as respectivas populações.  
Temos a obrigação de se fazer uma Constituição realmente voltada para o social. Daí a nossa 
proposta.  
Parecer:   
   Nosso parecer é que tal detalhamento deve ser feito em lei. Somos, pois, pela rejeição, por se tratar 
de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:20048 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição  
Dispositivo Emendado: Art. 54 o inciso XXV,  
com a seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
XXV - Organizar Sistema Único de Saúde. 
Justificativa 
É à União, em conjunto com os Estados e Municípios, que cabe a tarefa de organizar a nível nacional 
o Sistema Único de Saúde, dando-lhe o necessário equilíbrio entre áreas rurais e urbanas, entre 
regiões mais desenvolvidas e menos desenvolvidas.  
Daí a necessidade de emendar o art. 54, como também os art. 57 (competência do Estado) e Art. 66 
(competência do Município) para se prever a atuação conjunta. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, pois não é da boa técnica legislativa incluir tal detalhamento na Constituição. 
   
   EMENDA:20126 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item V, do art. 42, do projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 54  
I - ........................................ 
II - ....................................... 
III- ....................................... 
IV - ......................................  
V - decretar o estado de sítio e a intervenção federal; 
Justificativa 
Propomos a alteração na redação do disposto no item V do Art. 54, retirando a expressão “o estado 
de defesa”, uma vez que estamos apresentando emenda suprimindo os artigos no projeto que se 
referem ao “Estado de Defesa”.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o sistema exótodo (sic) para defesa das constituições tem seu 
endereçamento que ficará prejudicado com a suposição ao "estado de defesa". 
   
   EMENDA:20127 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acrescente-se ao item XII, do art. 54, a  
alínea "e" do projeto de Constituição, com a  
seguinte redação:  
Art. 54 - ..................... 
I - ............................... 
II - ............................. 
XII - ............................. 
a) ................................ 
b) ................................. 
c) ................................ 
d) ................................. 
e) - os portos marítimos e fluviais. 
Justificativa 
Propomos a transferência para a responsabilidade da União, a exploração dos Portos Marítimos e 
Fluviais, criando a Norma Constitucional.  
É sabido que o Porto, como principal porta aberta do País, envolve aspetos relacionados à soberania 
Nacional, e sua privatização atrairia as Empresas que operam no transporte marítimo, em sua maioria 
ligadas a poderosos grupos transnacionais, com interesses no produto ou no mercado brasileiro. 
Naturalmente seriam essas Empresas as mais interessadas e capacitadas técnica e financeiramente 
para investir nos terminais portuários. Uma vez instaladas, o próximo passo seria o transporte interior, 
com a dominação de todo canal de distribuição.  
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Esta é uma preocupação dos trabalhadores, que por suas Entidades de Classe, tem reiteradamente 
se manifestado contrários a privatização dos Portos. Dessa forma, e acatando sugestões que nos foi 
encaminhada por Portuários de Santos-SP, é que submetemos ao Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. O Substitutivo do Relator acrescentou a alínea e ao artigo 54 incluindo 
transporte ferroviário, portos marítimos, fluviais e lacustres.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20300 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIV do Art. 54 e ao inciso IV  
do Art. 57 do Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal e  
a Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia  
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do  
Distrito Federal e dos Territórios.  
Art. 57 - Compete aos Estados:  
IV - organizar polícias civil e militar,  
corpos de bombeiros militares e polícia rodoviária estadual. 
Justificativa: 
   O Projeto de Constituição da Comissão de sistematização não apresenta qualquer referência às 
Polícias Rodoviárias Federal e Estaduais. 
   Esta omissão é inadmissível, em vista dos excelentes serviços que vem prestando ao País este 
policiamento especializado, exatamente quando se constata, através de características que um dos 
mais graves problemas brasileiros é a violência do trânsito nas rodovias e vias urbanas. 
Não será extinguindo o policiamento adequado e especializado que se reverterá este quadro. Pelo 
contrário, o País necessita investir no aparelhamento de tais polícias, na modernização de seus 
serviços e na especificação de seus quadros.  
   Esta é a razão de nossa Emenda. 
Parecer:   
   O ilustre autor da emenda lembrou bem uma omissão do projeto. Somos, pois, pela aprovação de 
sua emenda e inclusão da organização da Polícia Rodoviária Federal como uma das competências 
da União. 
   
   EMENDA:20490 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde convier, no art. 54, XXIV, do  
capítulo II, do título IV:  
Art. - "É vedado o uso da energia nuclear  
que não seja para fins pacíficos, condicionada a  
sua utilização ao referendo do povo brasileiro. 
Justificativa 
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É preciso proscrever, por via constitucional, o uso da energia nuclear para fins bélicos. O seu uso, 
mesmo para fins pacíficos, deve depender do referendo do povo brasileiro.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a necessidade de evitar repetitividade. O assunto já é vertente em 
outros dispositivos. 
   
   EMENDA:20701 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No  
POPULAR  
1. Inclui, onde couber, no Capítulo II (Da  
União), do Título IV (Da Organização do Estado) os  
seguintes itens:  
"Art. - Compete à União:  
I - envidar esforços em prol do desarmamento  
nuclear mundial;  
II - proibir a fabricação, o armazenamento e  
o transporte de armas (bombas) nucleares;  
III - participar, direta ou indiretamente em  
projetos que visem ao desenvolvimento ou uso de  
tais armas." 
Justificativa 
A Constituição brasileira deve conter dispositivos que abordem questões atinentes à perspectiva de 
participação do Brasil numa guerra nuclear, uma vez que põe em risco a continuidade da vidam, não 
só em nosso País, como em todo o planeta.  
Preocupamos com a necessidade de texto constitucional sobre a matéria, as Sociedades Brasileira 
de Antropologia, assumiram a responsabilidade de coletar e enviar à Assembleia Nacional 
Constituinte o número exigido de eleitores, para apresentação desta Emenda Popular. Toda a nação 
brasileira, em verdade, deve lutar, em um esforço continuado, contra o armamento nuclear mundial. 
A não a participação do Brasil em projetos dessa natureza ou que desenvolvam a utilização de armas 
nucleares, de há muito vem sendo exigida pelo povo nas ruas, nas universidades, e até, nas diversas 
esferas do Poder Legislativo.  
É necessário que se proíba, já, a fabricação, armazenamento e transporte de armas nucleares, 
mesmo que através de acordos internacionais. Assim fazendo, forçaríamos outros Países a 
assumirem o mesmo compromisso em prol da defesa da paz mundial.  
AUTOR: GLAUCIA ALVES FERREIRA E OUTROS (62000 subscritos) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA (SBPC/SP); 
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA (SBF/SP), e 
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA (ABA/SP).  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR N° PE-43, de 1987 
“Dispõe sobre o desarmamento nuclear”.  
Entidades Responsáveis, 
- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC/SP). 
- Sociedade Brasileira de Física (SBF/SP), e 
- Associação Brasileira de Antropologia (ABA/SP). 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 62 000 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda visa 
ao estabelecimento, na futura Carta Magna, de princípio segundo o qual”... a nação brasileira se 
compromete com um reforço pelo desarmamento mundial”, proibindo a fabricação, armazenamento e 
transporte de armas nucleares. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 301  

 

Como nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° PE 
00043-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda popular objetivando garantir o empenho da União em prol do desarmamento 
nuclear mundial e a proibição da participação do Brasil em projetos relacionados com a utilização de 
armas nucleares. Reflete a emenda um anseio de grande parcela da população brasileira em prol da 
defesa da paz mundial.  
O assunto já é tratado no Título I, dos princípios fundamentais e no capítulo das competências da 
União. Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:20711 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
1 - Insere, onde couber, no Capítulo II (Da  
União), do Título IV (Da Organização do Estado),  
os seguintes dispositivos:  
Art. - Compete à União:  
I - organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal."  
2 - Inclui, onde couber, no Capítulo IV (Da  
Segurança Pública), no Título VI (Da Defesa do  
Estado e das Instituições Democráticas), o texto abaixo:  
"Art. - A Polícia Rodoviária Federal é  
também um órgão de Segurança Pública .  
Parágrafo único - A Polícia Rodoviária Federal,  
corporação específica e subordinada ao órgão  
executivo de política de trânsito do Governo  
Federal, instituída por lei , destina-se ao patrulha  
mento ostensivo das rodovias federais , zelando ,  
nas respectivas faixas de domínio, pela  
segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios  
da União, prevenindo e coibindo infrações ou  
transgressões das leis, regulamentos e posturas  
administrativas pertinentes, colaborando com as  
autoridades administrativas e judiciárias no  
combate ao crime, ao tráfico de drogas, à  
sonegação, ao contrabando e ao descaminho." 
Justificativa 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda introduzir na constituição disposições relativas à organização e à competência 
da Polícia Rodoviária Federal. Em que pese a importância dessa polícia, entendemos que a 
constituição deve dispor princípios gerais sobre a segurança pública. A organização e competência 
de seus órgãos é, obviamente, assunto infraconstitucional que será tratado mais apropriadamente em 
lei. Pelo não acolhimento. 
 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

EMENDA:20909 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XIX do Art. 31. 
Justificativa 
O assunto é tratado com maior propriedade e clareza no Art. 33, inciso IX, que inclusive contempla, 
na generalidade, o saneamento rural, ao contrário do inciso que se pretende suprimir, o qual só trata 
do saneamento urbano.  
O assunto é matéria comum aos três níveis de governo, sobretudo na ordem inversa em que é 
apresentado.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por inadequação. 
   
   EMENDA:20910 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso XVIII do Art. 31, no  
final, a expressão "com a participação dos  
Estados, Regiões e Municípios", ficando assim redigido:  
Art. 31 - ..................................  
XVII - planejar e promover a defesa  
permanente contra as calamidades públicas,  
especialmente as secas e as inundações, com a  
participação dos Estados, Regiões e Municípios. 
Justificativa 

1) Para restabelecimento do texto constante do Projeto de Constituição aprovado na Comissão 
de Sistematização,  

2) Para manter coerência com as aspirações da Sociedade, constantes de todo o Projeto de 
Constituição Substitutivo do Relator, no tocante à descentralização administrativa, e  

3) Para envolver, necessariamente, a presença das esferas regionais, estadual e municipal por 
se tratar de matéria que toca diretamente os interesses dos níveis de Governo mais próximos 
da população.  

Parecer:   
   A formulação adotada para o preceito constitucional de defesa permanente contra as calamidades 
públicas atende em seu espírito à Emenda apresentada pelo Ilustre Constituinte, sendo 
desnecessária a referência à participação indispensável dos Estados, Regiões e Municípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20911 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
A alínea "b", do item XI, do artigo 31,  
Capítulo II, Título IV, passa a ter a seguinte  
redação:  
"Título IV - .........................  
Capítulo II - ........................  
Art. 31 - ............................. 
XI - ....................................  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
d'água". 
Justificativa 
O artigo 30, VIII, estabelece que são bens da União os potenciais de energia hidráulica. 
O artigo 231 preceitua que os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do 
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial, e pertencem à União. Ainda o artigo 232 
prevê que o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica poderá ser efetuado por empresas 
nacionais, mediante autorização ou concessão da União. 
Dessa forma, não há como manter a redação sugerida pelo Projeto na alínea b, do item XI, do artigo 
31, que restringe a competência da União na matéria e em total desacordo com os demais 
dispositivos referidos acima que asseguram a competência da União para explorar ou conceder os 
aproveitamentos de energia hidráulica no território nacional, de forma integrada e sem permitir 
diferenciações regionais. 
Não há como se desvincular o Sistema Brasileiro de energia elétrica com os aproveitamentos  
energéticos dos cursos d’água já que a energia elétrica, na sua quase totalidade, é de origem 
hidráulica. 
O sistema de energia elétrica do Brasil foi planejado e construído de forma integrada de modo a não 
propiciar diferenciações regionais possibilitando o imperativo atendimento de energia elétrica, 
indispensável ao desenvolvimento industrial, rural e urbano, de forma equitativa. 
A interligação do sistema elétrico nacional, atualmente, é bastante vasto propiciando vários tipos de 
intercâmbios em vários níveis de tensões (voltagens), desde transmissão até distribuição. Não se 
pode vincular as interligações elétricas com divisas geográficas o que implicará, fatalmente, numa 
grande restrição aos interesses nacionais. Os avanços e instalações de energia elétrica, dessa forma, 
não são de âmbito interestadual mas, sim, de âmbito nacional em função dos múltiplos 
aproveitamentos hidráulicos e das múltiplas formas de energia que são e podem vir a ser injetadas no 
sistema elétrico nacional (energia nuclear, carvão vegetal, do petróleo, da agroindústria do álcool, 
etc). 
Somente a federalização dos serviços de energia elétrica implantada pela Constituição de 1946, com 
base no Código de Águas de 1934, permitiu fosse uniforme a frequência elétrica, os padrões de 
tensões e construção, em todo País, estabelecido o planejamento global do setor e a exploração 
racional dos recursos disponíveis. Permitiu a oferta de energia a custos econômicos em todas as 
áreas do território nacional, principalmente em Estado do Norte e Nordeste, cujos custos de energia 
elétrica seriam insuportáveis, se os sistemas elétricos deixassem de ser um serviço público federal. A 
competência federal não significa qualquer restrição à participação dos Estados na exploração dos 
serviços de energia elétrica, através de sociedade de economia mista sob controle estadual, como 
ocorre atualmente. 
Num país de dimensões continentais sujeito em suas regiões às mais adversas condições climáticas 
não há como conceber atribuições restritivas que impeçam as transferências de grandes blocos de 
energia, através do sistema interligado, das regiões mais favorecidas para as menos favorecidos. 
Há de e destacar, ainda, que num horizonte de 5 anos, os sistemas regionais interligados, será um 
único sistema integrado, não sendo cabível fracionar a competência legislativa e da outorga de 
concessão (ou execução) sob pena de estabelecer-se verdadeiro caos, representado pela 
multiplicidade de normas estaduais e federais incidindo sobre um sistema, cujo gerenciamento 
restará impraticável. 
Não se pode desvincular e nem pretender fracionar instalações de energia elétrica do aproveitamento 
energético dos cursos d’água. 
Não se pode pretender estabelecer divisas geográficas num sistema integrado de energia elétrica que 
foi todo construído de forma a propiciar ofertas não diferenciadas. 
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Não se pode pretender fragmentar todo alicerce existente no setor de energia elétrica tendo a 
Eletrobrás, como holding, e o DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, como 
fiscalizador imparcial, órgão do Ministério das Minas e Energia, pela pretendida restrição sob risco, 
até mesmo, de uma eventual quebra do sistema de tarifa única que causaria enormes diferenciações 
regionais, mormente aos Estados do Norte e Nordeste, menos favorecidos. 
Não se pode pretender descentralizar e restringir o que a União tem demonstrado grande eficiência e 
eficácia. O setor de energia elétrica brasileiro é um dos mais bem estruturados e desenvolvidos de 
nosso país, graças ao comando da União. 
Eis os motivos de nossa EMENDA, que consideramos fundamental para o desenvolvimento do setor 
elétrico e para o interesse nacional. 
Parecer:   
   A redação proposta melhor regula a matéria.  
Pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:20990 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: letra "e", item XI, art. 31.  
Dê-se a seguinte redação à letra "e", item XI  
do art. 31:  
Art. 31 - ..................................  
XI ..........................................  
e) o transporte ferroviário, os portos  
marítimos, fluviais e lacustres, o transporte  
coletivo de alta capacidade. 
Justificativa 
Trata-se de incluir, nas competências da União, dentre os serviços explorados diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, o transporte coletivo de alta capacidade, já incluído no âmbito 
federal, e sugerido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos.  
Ocorre que a omissão constitucional leva à indefinição da responsabilidade na prestação do serviço 
com prejuízo para as populações metropolitanas.  
De outro lado, por questões de ordem tecnológica, tarifária e financeira a União é a esfera de governo 
a que melhor se ajusta esta competência.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Cabe à constituição federal estabelecer somente o princípio geral que norteia a 
matéria. Por outro lado, o substitutivo já contempla a intenção da propositura não sendo necessário 
mandamento constitucional que preveja a hipótese, que deve ser disciplinada no âmbito da legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:21011 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IV Capítulo II - art. 31 - Inciso XV  
Sugere-se a Supressão do referido inciso XV. 
Justificativa 
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Considerando-se que o referido direito de cidadania implica na liberdade de escolha, cabe ao Estado 
democrático garantir o pleno exercício de direito, assim também a liberdade de expressão, de 
criação, produção, circulação e de difusão dos bens culturais.  
Sendo a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo audiência aos programas de televisão e 
rádio, opcionais, caberá aos produtores a informações ao público sobre o conteúdo e a 
correspondência faixa etária relativamente aos espetáculos de diversões, bem como às empresas de 
telecomunicações a reponsabilidade da adequação de horário e faixa etária à sua programação, 
considerando a audiência ao público infantil e adolescente.  
Cada um, de acordo a lei, pelos abusos que cometer, conforme o disposto na alínea a do inciso XI do 
artigo 12  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:21070 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 31, os seguintes incisos  
XXIV - Promover o intercâmbio das conquistas  
tecnológicas e do patrimônio científico e cultural  
da humanidade, sem prejuízo do direito de proteção  
do mercado interno sempre que o controle  
tecnológico externo ameace a autodeterminação  
nacional.  
XXV - Reconhecer o direito universal de uso,  
reprodução e imitação, sem remuneração, das  
descobertas científicas e tecnológicos referente à  
vida, à saúde e à alimentação. 
Justificativa 
No bojo de uma revolução tecnológica seria inaceitável para a soberania nacional uma Constituição 
que não cuidasse de dotar o País de recursos de autoproteção.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a matéria pode ser incluída na legislação por meio do legislador 
ordinário. 
   
   EMENDA:21073 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Do Inciso V do art. 31 Terá a seguinte redação:  
V - decretar o Estado de Sítio e a intervenção federal. 
Justificativa 
O Estado de Defesa é uma instituição que não se justifica em um Estado Democrático.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o dispositivo está relacionado a outro (art. 182) que prevê o 
"Estado de Defesa". 
   
   EMENDA:21135 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CAMPOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 31, Inciso XI, item b  
O item b, inciso XI do Artigo 31 do projeto  
de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 31 ....................................  
XI - ........................................  
b)- Os serviços públicos de energia elétrica,  
qualquer que seja a fonte primária de energia. 
Justificativa 

1) Com o advento do Código de águas, em 1934, a União passou a ser a detentora das 
concessões para o aproveitamento da energia hidráulica, em substituição aos munícipios, 
e isto por força da própria característica dos rios e das bacias hidroelétricas, em sua 
grande maioria internacionais ou com influências em mais de um Estado.  

2) Não faz nenhum sentido os Estados legislarem sobre águas e serviços típicos de energia 
elétrica, cuja padronização deve abranger todo o território brasileiro. Trata-se de matéria 
jurídica objeto de legislação especificada (Código de Águas), que, por isto, deve 
obedecer a comando legislativo único / demais, o sistema tributário nacional, ao qual se 
insere o imposto único sobre energia elétrica, contempla verbas específicas para pensão 
e melhoramento desse serviço.  

3) A política nacional de suprimento de energia elétrica é coordenada pela ELETROBRÁS, 
empresa controlada pela União e responsável pela realização de estudos, projetos e 
supervisão da operação de usinas e linhas de transmissão, para diminuir os riscos de 
racionamento de energia elétrica 

Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que as demais fontes de energia são de pouca expressão. 
   
   EMENDA:21162 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXI, do artigo 31 a seguinte redação:  
"XXI - executar os serviços de polícia  
marítima, aérea e de fronteira, através da polícia  
federal, e, por este mesmo órgão, sem prejuízo da  
atividade da polícia local, nas rodovias e  
ferrovias federais, na parte referente a crimes  
contra a vida e o patrimônio" 
Justificativa 
A norma em pauta é salutar. Todavia, afasta, por sua redação original, a fundamental concomitância 
de policiamento preventivo, repressivo e investigatório dos órgãos policiais locais, o que a presente 
empresa visa a corrigir.  
Imagine-se nos casos de homicídios culposos em estradas de rodagem federal, que cruzam o 
território nacional, a dificuldade de investigação, se esta for privativa da polícia federal.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:21231 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMEDNA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 30, 30-II, 31-  
XVIII, 32, 36-I, 47 e 231  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 30. ............................. 
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos  
Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 30 ............................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos territórios.  
- O inciso XVIII do art. 31, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 31 ...........................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  
particulares e os direitos e deveres de seus  
proprietários.  
- Ao parágrafo Único, do art. 32, acrescente-  
se o período:  
Art. 32 ...........................  
Parágrafo Único [...], e permita a legislação  
sobre águas, supletiva e complementar, respeitada  
a lei federal.  
- O inciso I, do art. 36, do Projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 36 .............................  
I - Os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares.  
- Inclua-se, no art. 36, do Projeto, o inciso  
VI, com a seguinte redação:  
Art. 36 ............................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no art. 36, do Projeto, um  
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Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 36 ...........................  
Parágrafo Único - As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
- Inclua-se no art. 47 do projeto, um - 6o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 47 .................................  
§ 6o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no art. 231, do projeto, um  
§ 3o., com a seguinte redação:  
Art. 231 .................................  
§ 3o.- As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedade e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30, II, 31-XVIII, 32, 36-I, 47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do protesto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, dever ser geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 30, II) e os Estados (art. 36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao fim social desta, devendo ficar disciplinada da 
matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e outros custos de pequeno 
porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob o domínio municipal, 
sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e aos Estados, nos 
demais casos.  
Sabe-se, também, que, de fato há muito, os organismos e as associações ligados aos recursos 
hídricos reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos. 
Determinação constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo do 
Anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1º), o que seria desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maioria entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Trata-se de medida centralizadora e contrária à autonomia dos Estados prevista no art. 
28, do Projeto. 
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Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis. 
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõem-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuizão de outra ou outras,  
- que o inciso II, do art. 30, incluam no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 28, § 2º, do Projeto integram 
a União; 
- que no art. 30 seja incluído o parágrafo 4º  dispondo sobre a faculdade da União transferir aos 
Municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais;  
- que ao inciso XVIII do art. 31, seja dada redação com propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicas, para 
garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela.  
- que o inciso I, do art. 36, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicite quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidades de consulta a outros artigos; 
- que se inclua, no art. 36, o inciso VI, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 30, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular.  
- que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal 
como proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros.  
- que se altere o Parágrafo Único, do art. 32, no sentido de que fique expressa a competência dos 
Estados para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitada a lei Federal. Com 
isso, os Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas 
normas, neste País de dimensões continentais; 
- que, no art. 47 se inclua um § 6º disciplinando o domínio das águas dos Distrito Federal de forma 
idêntica feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, as minerais, termais e gasosas, sejam 
disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais devem 
seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo ciclo 
hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendência há anos existente, 
a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que as alterações propostas contribuem para desfazer vários 
consensos obtidos nas fases anteriores, além do que estão em desacordo com o Substitutivo do 
Relator. 
   
   EMENDA:21367 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 30, 30-II,  
31-XVIII, 32 36-I, VI 47 e 231  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 30............................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais um Estado; e as  
águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4º, 
com a seguinte redação:  
Art. 30..............................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
- o inciso VXIII do art. 31, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 31 .............................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  
particulares e os direitos e deveres de seus  
proprietários.  
- Ao Parágrafo Único, do Art. 32, acrescente-  
se o período:  
Art. 32...........................  
Parágrafo Único [...], e permitida a  
legislação sobre águas, supletiva e complementar,  
respeitada a lei federal.  
- O inciso I, do Art. 36, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 36.............................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no Art. 36, do Projeto, o inciso  
VI, com a seguinte redação:  
Art. 36............................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 36, do Projeto, um  
Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 36...............................  
Parágrafo Único - As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
- inclua-se, no Art. 47, do Projeto, um § 6º, 
com a seguinte redação:  
Art. 47............................  
§ 6o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
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I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vieram a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 231, do Projeto, um § 3º, 
com a seguinte redação:  
Art. 231...........................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30, II, 31-XVIII, 36-I, 47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do protesto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, dever ser geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 30, II) e os Estados (art. 36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao fim social desta, devendo ficar disciplinada da 
matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e outros custos de pequeno 
porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob o domínio municipal, 
sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e aos Estados, nos 
demais casos.  
Sabe-se, também, que, de fato há muito, os organismos e as associações ligados aos recursos 
hídricos reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos. 
Determinação constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo do 
Anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1º), o que seria desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maioria entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Trata-se de medida centralizadora e contrária à autonomia dos Estados prevista no art. 
28, do Projeto. 
Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis. 
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõem-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuizão de outra ou outras,  
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- que o inciso II, do art. 30, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas situadas 
nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 28, § 2º, do Projeto integram a União; 
- que no art. 30 seja incluído o parágrafo 4º dispondo sobre a faculdade da União transferir aos 
Municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais;  
- que ao inciso XVIII do art. 31, seja dada redação com propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicas, para 
garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela.  
- que o inciso I, do art. 36, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicite quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidades de consulta a outros artigos; 
- que se inclua, no art. 36, o inciso VI, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 30, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular.  
- que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal 
como proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros.  
- que se altere o Parágrafo Único, do art. 32, no sentido de que fique expressa a competência dos 
Estados para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitada a lei Federal. Com 
isso, os Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas 
normas, neste País de dimensões continentais; 
- que, no art. 47 se inclua um § 6º disciplinando o domínio das águas dos Distrito Federal de forma 
idêntica feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, as minerais, termais e gasosas, sejam 
disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais devem 
seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo ciclo 
hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendência há anos existente, 
a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que as alterações propostas, além de diminuta importância, vêm 
quebrar consensos anteriormente firmados, além do que estão em desacordo com o novo 
Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:21395 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao inciso XIX, do artigo 31, do projeto dê-se  
a seguinte redação:  
XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo habitação,  
saneamento básico e transportes urbanos. 
Justificativa 
Está evidente haver equívoco na redação do mencionado inciso no projeto. A União deve instituir o 
sistema nacional de desenvolvimento urbano, no qual estará incluído habitação, saneamento básico e 
transporte urbano, conforme se diz na própria letra do projeto. Será erro grosseiro dizer que a União 
instituirá o sistema nacional de saneamento urbano, incluindo habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos.  
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Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:21447 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "b" do inciso XI do artigo 31  
do Substitutivo do Relator, a seguinte redação,  
suprimindo-se o inciso XXII e alíneas "a", "b" e  
"c" do mesmo inciso:  
Art. 31 - ...........................  
I - ...................................  
XI - ...............................  
a) - ................................  
b) - os serviços e instalações de usinas  
hidroelétricas, térmicas, energia elétrica de  
qualquer origem e natureza, exceto a energia  
nuclear, até que se esgotem todas as alternativas  
energéticas existentes no país, desativando as  
instalações para produção de energia elétrica por  
fissão nuclear que estejam, em operação ou em  
construção no país. 
Justificativa 
O acidente de Chernobyl pós a nu todos os riscos decorrentes das usinas termonucleares. Por mais 
que se insista sobre a segurança dessas usinas, o que o mundo ficou sabendo, com a Chernobyl, é 
que os perigos, a ameaça que as Usinas representam para a população, não podem ser contornados, 
porque os riscos de acidentes se fazem sempre presentes. 
A decisão de optar por essa forma de energia, além do mais, foi decisão de uma minoria, tomada 
com o desconhecimento da Nação, sem um amplo debate que a deveria preceder, para que se 
conhecessem todas as consequências, todos os riscos do uso da energia nuclear.  
A oportunidade de rever assunto tão mal resolvido, a oportunidade de realizar, em nome da 
sociedade brasileira, o debate que não se realizou quando deveria, é agora na Assembleia Nacional 
Constituinte.  
E nesse debate, o que pretende esta proposição é que não só se proíbam novas usinas, como se 
desativem as existentes.  
Parecer:   
   Quando o preço do petróleo ainda se encontrava em níveis muito baixos no mercado internacional, 
não havia preocupação. Até hoje sofre-se no Brasil as consequências. O País tem por necessidade a 
obrigação de dominar o campo nuclear, mesmo porque as usinas termonucleares já estão aí.  
Por considerarmos a matéria adequadamente disciplinada no texto do Substitutivo do Relator, somos 
pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:21466 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
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Título IV - Capítulo II  
Dê-se ao inciso IV do art. 31 a redação seguinte:  
"Art. 31 - ..................................  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras, em missão  
de paz, transitem pelo território nacional. 
Justificativa 
O Brasil há de afirmar-se, internacionalmente, como amante da paz. Só pode admitir que transitem 
pelo seu território tropas estrangeiras em missão pacífica. Quanto à permanência, é inadmissível.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A redação atual do dispositivo atende melhor a solução adotada pelo Substitutivo 
quanto à regulamentação da matéria. 
   
   EMENDA:21468 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA (aditiva) Título IV - Capítulo II  
Inclua-se no art. 31 um inciso com a seguinte redação:  
"Art. 31 ....................................  
XXIV - exercer o monopólio do petróleo,  
quanto à pesquisa, à lavra, à extração, ao refino  
e à distribuição sob qualquer de suas formas." 
Justificativa 
O monopólio estatal do petróleo precisa ficar inserto na Constituição. É básico para o País, a defesa 
da sua soberania, para a salvaguarda do seu patrimônio.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo substitutivo quanto à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:21567 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adicione-se ao inciso XVIII do art. 31 a  
expressão "tendo como unidade básica a bacia  
hidrográfica", passando referido inciso VIII do  
art. 31 a ter a seguinte redação: "Instituir um  
sistema nacional de gerenciamento de recursos  
hídricos, tendo como unidade básica a bacia  
hidrográfica e definir critérios de outorga de  
direito de seu uso". 
Justificativa 
A inserção da expressão “tendo como unidade básica a bacia hidrográfica” dá maior alcance ao texto 
legislativo, uma vez que “gerenciamento de recursos hídricos”, admitindo como um todo enseja um 
direcionamento hoje aceito de forma universal. 
A bacia hidrográfica deve ser individualizada, sobretudo quando se sabe que ela é parâmetro 
referencial básico para o processo de planejamento regional integrado. 
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O gerenciamento de recursos hídricos deve ser dirigido em função de cada bacia, base referencial 
para o desenvolvimento regional integrado associado ao conceito de utilização dos seus múltiplos 
usos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista solução adotada pelo Substitutivo do Relator, que atende melhor à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:21576 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 31, XI, a seguinte redação:  
Art. 31 - Compete à União:  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão, permissão ou autorização:  
a) os serviços nacionais, interestaduais e  
internacionais de telecomunicações, radiodifusão e  
transmissão de dados. 
Justificativa 
Este dispositivo tem, no projeto, a seguinte redação. “Os serviços nacionais, interestaduais e 
internacionais de telecomunicações, inclusive radiodifusão e transmissão de dados”. 
Trata-se de equivoco técnico que busca-se corrigir suprimindo a expressão “inclusive”. A radiodifusão 
e a transmissão de dados valem-se das telecomunicações mas dela não fazem parte sendo, portanto, 
unidades isoladas embora afins. Assim, melhor é manter o texto consagrado nos últimos anos 
enumerando entre vírgulas os campos das telecomunicações, radiodifusão e transmissão de dados 
que compete à União explorar diretamente ou mediante concessão.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21614 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VI, artigo 31, a seguinte redação:  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, sendo que a sua  
exportação e re-exportação de qualquer espécie  
fica sujeita a prévia autorização do Congresso  
Nacional. 
Justificativa 
O aspecto estritamente comercial da exportação de material bélico não deve ser o único a ser levado 
em conta. A venda a países estrangeiros de qualquer artefato que se destine a ter utilização militar 
tem graves conotações políticas.  
Os legítimos representantes do povo devem passar a ter decisiva participação em matéria tão grave e 
de intensa repercussão histórica.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada no art. 31, XXII, a, atende melhor à disciplina 
da matéria. 
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   EMENDA:21615 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação a alínea "a", inciso XXII, do artigo 31:  
a) toda atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins  
pacíficos, mediante aprovação e fiscalização do  
Congresso Nacional. 
Justificativa 
O Congresso deve aprovar, e por decorrência, também fiscalizar.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando-se que a solução adotada pelo substitutivo atende melhor à disciplina 
da matéria. 
   
   EMENDA:21622 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX do artigo 31 a seguinte redação:  
IX - elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social,  
os quais deverão ser aprovados pelo Congresso Nacional. 
Justificativa 
Num regime de Gabinete o Parlamento deve opinar e aprovar com maior frequência possível.  
Parecer:   
   A argumentação é válida, porém desnecessária a sua explicitação, vez que os mencionados planos 
serão, obviamente, submetidos ao exame do Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21672 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, no artigo 31, a seguinte redação ao inciso VI  
Art. 31 - Compete à União:  
VI - autorizar e fiscalizar a produção,  
propaganda e comércio de material bélico, armas  
explosivos e substâncias que possam afetar a saúde  
ou o meio ambiente. 
Justificativa 
A emenda sugerida tem por escopo dar consistência ao Inciso VI, do art. 54. A expressão 
“substâncias tóxicas” não tem a clareza objetivada em um texto constitucional, além de limitar a 
competência da União apenas quanto aos produtos tóxicos. Nesse sentido, cabe ressaltar que as 
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substâncias consideradas não tóxicas, mas que possam colocar em risco a saúde e o meio ambiente, 
não poderiam ser objeto de fiscalização por parte da União.  
A redação proposta não modifica o conteúdo do inciso VI do artigo 54; antes, complementa-o, na 
medida em que amplia o seu alcance, inclusive através da inclusão da propaganda entre as etapas 
de produção e consumo dos referidos produtos. A adoção de redação proposta, muito mais clara que 
o texto do Projeto, torna igualmente dispensável o parágrafo único do artigo 404, que veda “a 
propaganda comercial de medicamentos, formas de tratamento, tabaco, bebidas alcoólicas, e 
agrotóxicos”. A redação do parágrafo é ao mesmo tempo demasiado restrita e demasiado ampla. 
Demasiado restrita, deixando de fora – e, portanto, presumivelmente permitida à propaganda 
comercial de produtos, hábitos, costumes, modos de ser nocivos à saúde, ao meio ambiente, ao bom 
convívio das pessoas, e das famílias e dos grupos sociais.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O inciso XXII do artigo 31 do substitutivo trata adequadamente da disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:21710 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, no artigo 31, inciso XI a seguinte  
redação à alínea "a":  
a) Compete à União explorar diretamente, ou  
mediante autorização ou concessão do Congresso  
Nacional, os serviços de telecomunicações.  
Parágrafo único. Nas hipóteses de  
autorização, concessão ou renovação o Congresso  
Nacional ouvirá a comunidade interessada, antes de  
se pronunciar a respeito. 
Justificativa 
Hoje o Poder Executivo detém importante poder no que se relaciona com a autorização ou concessão 
(bem como da renovação) dos serviços de telecomunicações, especialmente a respeito das 
emissoras de rádio e de televisão.  
O poder de formar a opinião pública, por parte dessa emissora, é tão grande que, mais adiante, ao 
cuidar da Ordem Econômica e Social, os textos constitucionais têm tido o cuidado de exigir que os 
proprietários e administradores sejam brasileiros natos, vedando ainda qualquer tipo de sociedade 
por ações ao portador. 
Entendo que o Congresso Nacional deve ser o juiz das concessões, autorizações e renovações por 
ser o representante do povo, que tanto se pretende defender contra a investida de estrangeiros. Não 
me parece adequado que o Presidente da República, e apenas ele, decida sobre tão importante 
questão.  
O Congresso Nacional, fórum adequado para essas decisões, dever ter o cuidado de ouvir as 
comunidades atendidas pelas emissoras que pleiteiam a renovação bem como sobre aquelas que se 
desejam instalar. É medida prudente e que, estou certo, será aprovada pelos nobres pares.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o dispositivo adotado pelo Substitutivo é mais amplo e abrangente. 
   
   EMENDA:21714 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao inciso XXII, do artigo 31, a  
seguinte alínea:  
Alínea - É vedada a fabricação, o trânsito,  
o transporte, a guarda ou armazenamento de armas  
nucleares em todo o território nacional, seja qual  
for a procedência. 
Justificativa 
A atividade nuclear é uma constante preocupação das autoridades em razão do perigo a que expõe a 
população. A nação brasileira, reconhecidamente pacífica, abomina a utilização da energia nuclear, 
salvo para geração de energia alternativa ou para outros fins pacíficos.  
No mundo inteiro tem-se verificado o constrangimento das populações onde esse tipo de armamento 
é guardado, transportando e mesmo fabricado. 
A vedação contida na norma acima proposta, não carece de maiores justificativas, já que se 
fundamenta na ressalva do bem comum e no segmento da segurança do homem brasileiro.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que, no futuro, o país poderá precisar dessas armas. 
   
   EMENDA:21753 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva) Título IV - Capítulo II  
Inclua-se no art. 31 um inciso com a seguinte redação:  
"Art. 31 - ..................................  
XXIV - exercer o monopólio das telecomunicações." 
Justificativa 
As telecomunicações representam, em verdade, um poder dentro do Estado, tão espetacular o seu 
raio de ação. Por isso, devem ficar nas mãos do Estado, como ocorre em nações desenvolvidas em 
nome da defesa dos valores mais alevantados.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a concessão de serviço público insere-se na competência 
administrativa de cada entidade federativa não sendo necessário mandamento constitucional que 
preveja a hipótese. 
   
   EMENDA:21757 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 31 - INCISO XIX  
Substitua-se a palavra saneamento por  
"desenvolvimento". 
Justificativa 
A palavra “saneamento” no texto do dispositivo tira-lhe o sentido e a torna redundante quanto, 
simultaneamente, fala em saneamento urbano e saneamento básico, no mesmo sistema nacional de 
saneamento onde ambos necessariamente, estariam incluídos.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
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Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:21786 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se, ao inciso XIX, do Art. 31, do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
XIX - instituir os sistemas nacionais de  
habitação, de saneamento básico e de transportes  
urbanos; 
Justificativa 
A emenda pretende melhorar a redação e, ao mesmo tempo, ressaltar a importância deum sistema 
nacional de habitação.  
Parecer:   
   Pela aprovação, tendo em vista que a propriedade oferece ao dispositivo adequada correção 
redacional. 
   
   EMENDA:21789 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se, ao número XXI, do Artigo 31, do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
XXI - executar, através da polícia federal,  
os servidores de policiamento marítimo, aéreo,  
rodoferroviário e de fronteira para reprimir e  
prevenir o narcotráfico, os crimes contra a vida e  
o patrimônio, sem prejuízo das ações da mesma  
natureza e com os mesmos fins por parte dos órgãos  
próprios dos Estados e dos Municípios, na esfera  
de suas competências. 
Justificativa 
A emenda amplia os objetivos da ação da polícia federal para a prevenção à repressão do 
narcotráfico e ressalva a ação das polícias locais.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21843 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 31  
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Inclua-se no item XXII do art. 31, a seguinte letra:  
Art. 31 ...........................  
XXII.................................  
d) a instalação ou ampliação de centrais  
termonucleares e de depósitos de dejetos dependem  
de prévia autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa 
Os respectivos acidentes, no Brasil e no exterior, este, com graves consequências para a população, 
impõem que a matéria seja cercada de todo o cidadão e nada melhor do que a fiscalização do 
Congresso nacional que poderá, para autorizar, ouvir as populações interessadas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a matéria está adequadamente disciplinado no Substitutivo do 
Relator (art. 31, XII, a) 
   
   EMENDA:22140 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 31, XI letra d  
Dê-se ao Art. 31, XI, letra "d", a seguinte  
redação:  
"as vias de transporte entre portos marítimos  
e fronteiras nacionais ou que transponham os  
limites de Estado ou Território: 
Justificativa 
A presente emenda mantém a redação da atual Constituição, a redação do Substitutivo do Senhor 
Relator restringe a competência da União de explorar diretamente ou mediante concessão ou 
permissão, apenas o transporte aquaviário. Desta forma estarão abrangidas todas as vias de 
transporte, incluindo novamente o transporte rodoviário.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A autorização e a concessão são outorgadas para a efetivação de transportes, não 
para uso das vias de transporte. 
   
   EMENDA:22184 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o Parágrafo Único ao Inciso I  
do Artigo 31, do Projeto de Constituição do  
Relator da Comissão de Sistematização, com a  
seguinte redação:  
"Art. 31 - ..................................  
I - ..............................................  
§ - O Brasil não manterá relações diplomáticas com  
os países onde, comprovadamente, não haja eleições  
livres e democráticas e nos quais os direitos  
humanos sejam desrespeitados." 
Justificativa 
Como constantemente denunciam as organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, 
como a “Anistia Internacional”, há, no mundo contemporâneo, uma série de nações que, 
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sistematicamente, desrespeitam os direitos humanos de seus cidadãos, mantendo-os sob a tutela do 
Estado todo-poderoso.  
Por outro lado, é notório que, em muitos países, inexistem eleições livres e democráticas para a 
escolha dos seus dirigentes.  
Nessas nações, ou há eleições fraudulentas, que são verdadeiras mascaradas, ou, simplesmente, há 
ditadores que se perpetuam no poder e se recusam até a promover eleições, ainda que sejam 
“proforma”.  
Ora, o Brasil, hoje, é um País que se reconciliou com a democracia e vem resgatando os direitos 
humanos que, inalienavelmente, pertencem a seus cidadãos e que, ao mesmo tempo, vem realizando 
eleições livres democráticas para a escolha de seus dirigentes e representantes legislativos  em 
todos os níveis.  
É absurdo, por conseguinte, que continuemos mantendo relações diplomáticas com países que 
insistem em desrespeitar os direitos humanos e que não promovem eleições livres.  
Tais nações devem ser afastadas do nosso convívio, a fim de que seus dirigentes se vejam forçados 
a democratizar o respectivo regime, em todos os setores.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Não cabe a matéria no artigo 31, conforme proposto, além do que está em desacordo 
com o novo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:22220 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: letra b, inciso XI, do  
Artigo 31 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se à letra b, do inciso XI, do Art. 31 a  
seguinte redação:  
"b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual, o aproveitamento  
energético dos cursos d'água pertencentes à União  
e os recursos minerais." 
Justificativa 
Entre as competências clássicas da União se insere a de conceder ou permitir lavra de recursos 
minerais, por trata-se de riqueza de importância estratégica para a economia nacional e à segurança 
do País. Caso não seja definida na Constituição essa prerrogativa da União seguramente haverá 
verdadeiro caos nas relações econômicas e de direito envolvidas nessas atividades. A emenda é, 
pois, para evitar essas consequências funestas.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A redação adotada foi alvo de consenso entre os membros da Comissão. 
   
   EMENDA:22243 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Aditiva  
Dispositivos Emendados: Artigos 30, 30-II,  
31-XVIII, 32, 36-I, 47 e 231.  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa  
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a ter a seguinte redação:  
Art. 30 ..........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos  
Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4o,  
com a seguinte redação:  
Art. 30 ...........................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
- O inciso XVIII do Art. 31, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 31 ........................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  
particulares e os direitos e deveres de seus  
proprietários.  
- Ao Parágrafo Único, do Art. 32, acrescente-  
se o período:  
Art. 32 ............................  
Parágrafo Único. [...], e permitida a  
legislação sobre águas, supletiva e complementar,  
respeitada a lei federal.  
- O inciso I, do Art. 36, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 36 ...........................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares.  
- Incluam-se, no Art. 36, do Projeto, o  
inciso VI, com a seguinte redação:  
Art. 36 ..............................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 36, do Projeto, um  
Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 36 ..................................  
Parágrafo Único - As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
- Inclua-se, no Art.47, do Projeto, um § 6o,  
com a seguinte redação:  
Art. 47 ...............................  
§ 6o. - Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz; e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
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território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
- Inclua-se, no Art. 231, do Projeto, um § 3o,  
com a seguinte redação:  
Art. 231 .............................  
§ 3o. - As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30, II, 31-XVIII, 36-I, 47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do protesto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, dever ser geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 30, II) e os Estados (art. 36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao fim social desta, devendo ficar disciplinada da 
matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e outros custos de pequeno 
porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob o domínio municipal, 
sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e aos Estados, nos 
demais casos.  
Sabe-se, também, que, de fato há muito, os organismos e as associações ligados aos recursos 
hídricos reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos. 
Determinação constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo do 
Anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização. 
O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1º), o que seria desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maioria entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Trata-se de medida centralizadora e contrária à autonomia dos Estados prevista no art. 
28, do Projeto. 
Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis. 
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõem-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuizão de outra ou outras,  
- que o inciso II, do art. 30, incluam no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 28, § 2º, do Projeto integram 
a União; 
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- que no art. 30 seja incluído o parágrafo 4º  dispondo sobre a faculdade da União transferir aos 
Municípios as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais;  
- que ao inciso XVIII do art. 31, seja dada redação com propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicas, para 
garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela.  
- que o inciso I, do art. 36, compatibilizado com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicite quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidades de consulta a outros artigos; 
- que se inclua, no art. 36, o inciso VI, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 30, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular.  
- que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal 
como proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros.  
- que se altere o Parágrafo Único, do art. 32, no sentido de que fique expressa a competência dos 
Estados para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitada a lei Federal. Com 
isso, os Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas 
normas, neste País de dimensões continentais; 
- que, no art. 47 se inclua um § 6º disciplinando o domínio das águas dos Distrito Federal de forma 
idêntica feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, as minerais, termais e gasosas, sejam 
disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas e os recursos minerais. As demais devem 
seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo ciclo 
hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, eliminar-se-á a pendência há anos existente, 
a respeito do tratamento jurídico das águas subterrâneas sem características especiais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a adoção da Emenda acarretará a quebra de consensos anteriores 
sobre a matéria. 
   
   EMENDA:22350 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 31, inciso XI, alínea "a"  
Dê-se à alínea "a" do inciso XI, do art. 31 a  
seguinte redação:  
Art. 31 - ............................  
XI - ....................................  
a) os serviços de telecomunicações. 
Justificativa 
Na Constituição de 46 a competência para exploração dos serviços de telecomunicações era 
tripartida entre a União, os Estados e os Municípios.  
Com a Constituição de 67, no que foi acompanhada pela Emenda n° 01, de 69, a competência para 
exploração de tais serviços concentrou-se na União.  
Foi precisamente a partir de tal concentração que houve o extraordinário desenvolvimento das 
comunicações no País, colocando-o em posição invejável, mesmo no cenário internacional.  
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As empresas de telecomunicações, na sua quase totalidade, são, hoje, controladas, direta ou 
indiretamente pela União.  
Não há qualquer fundamento de natureza política, jurídica, econômica ou social que justifique a 
alteração dessa filosofia.  
Saliente-se que as empresas de telecomunicações não são como as empresas de transporte, que 
podem ter concessões federais, estaduais e municipais, agregando, a cada uma delas, equipamentos 
específicos.  
As empresas de telecomunicações trabalham em regime integrado. As ligações, quer internacionais, 
quer nacionais, quer interestaduais, quer intermunicipais, são feitas pelos mesmos equipamentos.  
Desse modo, não tem qualquer sentido que haja mais que um Poder Concedente.  
A redação proposta pelo Relator para a alínea a do inciso XI do artigo 31 constitui um retrocesso 
incompreensível e injustificável, que urge ser corrigido.  
Por outro lado, não há qualquer necessidade de se fazer referência à radiodifusão e à transmissão de 
dados, pois, universalmente, são elas consideradas como integradas das telecomunicações.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22374 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA ao ART. 31. ITEM XI:  
"Art. 31 - Compete à União:  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
f) - os servidores interestaduais e  
internacionais de transportes coletivos de pessoas". 
Justificativa 
No elenco do Item XI, do art. 31 faltou certamente incluir, na competência da União a de delegar (o 
que faz atualmente através do D N E R) os serviços interestaduais e internacionais de transportes 
coletivos de passageiros, 
Trata-se de importante segmento da economia do País e da maior importância social, por constituir o 
meio dominante de transporte para deslocamento de pessoas por via terrestre. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda que estará atendida na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22453 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   -Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Letra b, do inciso XI,  
do Artigo 31 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se à letra b, do inciso XI, do Art. 31 a  
seguinte redação:  
"Art. 31 - ..................................  
XI - ........................................  
b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual, o aproveitamento  
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energético dos cursos d'água pertencentes à União  
e os recursos minerais." 
Justificativa 
Deve competir à União, através do Poder Executivo, com fiscalização do Congresso Nacional (Art. 
77, X, do próprio Substitutivo), a concessão ou permissão para a pesquisa e a lavra de recursos 
minerais. Deixar essa questão sem conveniente e adequado provimento constitucional é transigir com 
um dos interesses fundamentais da sociedade brasileira, na medida em que a exploração de recursos 
minerais se inscreve entre as atividades de superior importância econômica para o País. Justifica-se, 
em consequência, a emenda apresentada.  
Parecer:   
   Os recursos minerais, nos termos do artigo 30, são bens da União. De outro lado, cabe-lhe 
privativamente legislar sobre a matéria, segundo o artigo 32, item XI. Assim, consideramos o 
acréscimo pretendido desnecessário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22631 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX do Art. 31 a seguinte redação:  
Art. 31 - Compete à União:  
IX - elaborar e executar planos nacionais,  
regionais e setoriais de desenvolvimento econômico  
e social, com a participação, sempre que possível,  
dos Estados.  
Em consequência:  
Suprima-se os incisos XIV, XVIII, XIX e XX do  
mesmo artigo. 
Justificativa 
A inclusão de planos setoriais na redação original do inciso IV dispensa os quatro outros, porquanto a 
elaboração e execução dos planos mencionados requerem:  

a) “organizar e manter serviços oficiais de estatística, geografia e cartografia de âmbito nacional 
(inciso XIV)”; 

b) “instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos” (XVIII), inclusive porque 
são em grande parte “bens da União”; 

 Compõem os planos setoriais o “sistema nacional de saneamento urbano, incluindo habitação e 
transportes urbanos (XIX) e o estabelecimento de princípios e diretrizes para o sistema nacional de 
transportes e viação” (XX).  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A redação proposta foi objeto de apreciação e consenso entre os membros da Comissão. 
   
   EMENDA:22658 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Art. 31, item XI,  
alínea "d", item XII, item XIII.  
Suprima-se do item XI alínea "d"; item XII e  
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item XIII do Art. 31, do Projeto de Constituição  
as expressões "ou do Território", e "e dos Territórios". 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federativas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federação Brasileira. Considerando que o atual Projeto de 
Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação 
em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura 
arbitrária de Território Federal. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22662 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação da  
letra b, do Inciso XI, do Art. 31, que  
passará a ter a seguinte redação:  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual e o  
aproveitamento energético dos cursos d'água; 
Justificativa 
Eliminarmos a expressão pertencentes à União.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22697 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEZIO SATHLER (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Art. 31 - Compete a União:  
I - ........................................  
II - ........................................  
XXIV - Estabelecer diretrizes e coordenar a  
Política e o Sistema Nacional de Trânsito;  
XXV - Estabelecer princípios e diretrizes de  
uma Política Nacional de Educação que envolva  
circulação de pessoas e veículos automotores. 
Justificativa 
A Constituinte deve ser o grande estuário, o caminho que a sociedade civil deve buscar para propor a 
correção do rumo, o ajustamento das distorções existentes na área de trânsito.  
O Trânsito, ou seja, o mecanismo de circulação efetivado por pessoas, veículos e animais, na 
estrutura nacional ficou alijado do clássico processo normativo, e, pois, sem ordenamento próprio 
desde a vigência da Carta Magna de 1937.  
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O grande desafio está lançado do sentido de se criar novas bases de um sistema para o País, com o 
total repúdio desde a vigência da Carta Magna de 1937. 
O grande desafio está lançado no sentido de se criar novas bases de um sistema para o País, com o 
total repúdio às formulações jurídico-constitucionais e normas delas decorrentes instaurados nas 
últimas décadas.  
A alta taxa de urbanização do País, e o fato de ser o trânsito o elemento viabilizador das políticas 
sociais do Governo atual, fizeram com que os problemas do setor passassem a ter dimensão 
nacional.  
Um novo modelo constitucional não dispensaria uma formulação de diretrizes nacionais do trânsito, 
estabelecendo uma política nacional prioritária dentro da distribuição das competências e peculiares 
interesses da própria União, Estados-Membros e Municípios. Seria de todo inadmissível mantermos a 
hiperconcentração de poderes sem que houvesse substancial melhoria na aplicação e coordenação 
de diretrizes para o transito a nível nacional.  
A Constituição de 1934 conferiu à União competência privativa para “Regulamentar o tráfego...” e o 
preceito reaparece na Constituição de 1937, semelhantemente, a Constituição de 1946 reservou à 
União competência para legislar, admitida a legislação estadual. Supletiva ou complementar, no que 
acompanha a nossa vigente Constituição. É mister não conferir a amplitude da atribuição legislativa 
da União que, em matéria de tráfego e trânsito nas vias terrestres, se tornou geograficamente plena e 
hierarquicamente incontrastável.  
Os costumes, a tradição, os usos correntes – por isso que refletem a conduta humana, os modos de 
ser habituais de conveniência social, em “habitus” que converte em norma e tem, sem dúvida, um 
lugar destacado no universo do direito.  
Reveste-se, assim, de fundamental importância, o comprometimento de toda a sociedade, na 
indicação das bases prioritárias do Sistema Nacional de Trânsito.   
O trânsito não constitui um compartimento estanque no contexto das atividades do País, e não 
devemos nos permitir aceitarmos a manutenção da maior de todas as omissões: a EDUCAÇÃO DO 
CONDUTOR DE VEÍCULOS E DO PEDESTRE, este o problema maior.  
A nova Constituição, deve abrigar conceitos balizadores de um Programa Nacional para o Trânsito, o 
que viria substancialmente adoção de mecanismos prioritários para invertemos o atual clima de 
desrespeito às normas de Trânsito.  
Nestas condições, não há porque se descurar da problemática; não há porque deixar de lado a 
inclusão de específicos textos constitucionais do que expusemos com relação a uma Política 
Nacional de Trânsito.  
Apresentamos, portanto, a inclusão no Art. 31 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização estes incisos: 
XXIV – Estabelecer diretrizes e coordenar a Política e o Sistema Nacional de Trânsito; 
XXV – Estabelecer princípios e diretrizes de uma Política Nacional de Educação que envolva 
circulação de pessoas e veículos automotores.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22862 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IV  
Capítulo II  
Art. 31 - ...................... 
XV - .......................... 
sugere-se a supressão do referido inciso XV: 
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Justificativa 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22926 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 31  
No item XXI, do Art. 31, após "polícia  
marítima", acrescentar: "de minas", dando assim  
ao texto do item XXI, a seguinte redação:  
Texto Sugerido:  
"XXI - Executar os serviços de polícia  
marítima, de minas, aérea e de fronteira, através  
da polícia federal, e, por este mesmo órgão, nas  
rodovias e ferrovias federais, na parte referente a  
crimes contra a vida e o patrimônio." 
Justificativa 
Objetiva a presente emenda estender às minas, através da Polícia Federal, a indispensável proteção 
ao exercício da atividade mineral em relação às minas e jazidas minerais, patrimônio da Nação.  
Tal medida se impõe de maneira a mais que evidente já que o poder concedente, responsável pela 
outorga dos títulos de autorização de pesquisas e concessão de lavra é a União, cabendo-lhe, pois, 
através da polícia federal, garantir, com plena fruição, os direitos minerários aos respectivos titulares.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:22941 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 31, Inciso XIII  
O inciso XIII do Artigo 31 do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator) passa ter a  
seguinte redação:  
Art. 31 - ............................. 
XIII - organizar e manter a Polícia Federal  
bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o  
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Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e  
dos Territórios. 
Justificativa: 
   O que propomos é a exclusão da competência da União em organizar e manter uma Polícia 
Rodoviária Federal quando as Polícias Militares já realizam o patrulhamento e o controle do trânsito 
nas rodovias estaduais e podem, sem onerar o erário, cumprir a mesma tarefa nas rodovias e 
ferrovias federais, mediante convênios com a Polícia Federal. 
   É preciso esclarecer que não possuímos Polícia Rodoviária Federal, o que existe, na realidade é 
um departamento do DNER denominado Patrulha Rodoviária Federal, sem o poder de polícia 
necessário ao desempenho das funções que a ela se deseja atribuir. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23017 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Título IV - Capítulo II  
Art. 31 - Inciso XV  
Sugere-se a supressão do referido inciso XV: 
Justificativa 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a necessidade de norma geral que discipline a matéria, que ao 
contrário da argumentação do autor não impediria o pleno exercício de escola do cidadão. O objetivo 
é tornar a opção mais criteriosa e rica quanto à difusão dos bens culturais do País. 
   
   EMENDA:23188 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao inciso IV do artigo 31 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"..., sempre sob o comando de autoridade brasileira". 
Justificativa 
A emenda visa compatibilizar o dispositivo aprovado pela Comissão de Organização do Estado, com 
dispositivo semelhante aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes.  
Esta comissão, ao fixar os atos de competência do Presidente da República, o autorize a permitir o 
ingresso de forças estrangeiras no país, sempre sob o comendo de autoridades brasileiras, conforme 
disposição do inciso XXVI do presente projeto. 
A emenda visa explicitar aquela disposição.  
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23436 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Art. 31  
"Art. 31 - Compete à União:  
XXIV - delegar à iniciativa privada, sob  
regime de concessão ou permissão, os serviços de  
transportes coletivos rodoviários interestaduais e  
internacionais de passageiros". 
Justificativa 
O texto do Projeto omite norma de competência, necessária, para definir o regime jurídico de 
delegação dos serviços de transportes rodoviários interestaduais e internacionais. 
Por outro lado, não é demais deixar claro que se trata de setor, embora de utilidade pública, em que o 
Estado não tem o menor interesse em atuar, motivo por que o regime de exploração deve ser o de 
delegação, por concessão ou permissão à iniciativa privada.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o objetivo da Emenda já se encontra parcialmente atendido no 
artigo 32 do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23595 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altere-se a redação do inciso XIX do art. 31,  
que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 31 - Compete à União  
XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo habitação,  
saneamento básico e transportes urbanos; 
Justificativa 
A palavra desenvolvimento é melhor posta que saneamento no referido inciso.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23605 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao art. 31, acrescente-se o inciso XXIV:  
Art. 31 - ..................................  
XXIV - Estabelecer a área e condições para o  
exercício da atividade de garimpagem, em forma  
associativa. 
Justificativa: 
É do conhecimento de todos que a atividade garimpeira significa uma das reais resguardas das 
fronteiras, sendo também um aplacador de convulsões sociais, pois que garimpeiro necessita tão 
somente do subsolo ou dos rios e de sua própria coragem para o trabalho.  
É como ele gera o sustento de sua família e o seu próprio. 
Não deixam, por sua humildade, de gerar também a produção do país. A regulamentação de sua 
atividade vai permitir que se integrem agremiados em cooperativas ao espaço previdenciário e à 
consistência política que se deve criar para preservação da natureza.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23954 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, no artigo 31, a seguinte redação ao inciso XV:  
ARTIGO 31 - Compete a União:  
XV - prover a censura de diversões públicas,  
diretamente ou por delegação de poderes aos  
Estados e Municípios. 
Justificativa:  
O texto constitucional vigente define como de competência da União, “prover a censura de diversões 
públicas”. Pela abrangência da matéria, muitas vezes de interesse nacional, é apropriado que essa 
competência seja primordialmente reservada à União. Não obstante, não se pode perder de vista que 
o Brasil é um arquipélago cultural e que, sobretudo em termos de costumes, esse arquipélago 
apresenta padrões variáveis de aceitação ou rejeição de espetáculos públicos. Daí a conveniência de 
se atribuir também aos Estados e Municípios, competência para censurar diversões que, embora 
aceitáveis para públicos como o carioca e o paulistano, seriam simplesmente chocantes para, por 
exemplo, uma comunidade do interior do Espirito Santo.  
Em síntese, os Estados e, em especial, os Municípios devem, nessa delicada questão, ter sua 
autonomia resguardada, delegando-lhes competência para censurar diversões públicas.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23984 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
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Texto:   
   Nova redação ao inciso XV do artigo 31:  
"XV - Exercer a classificação para efeito  
indicativo de diversões públicas e de programas de  
telecomunicação. 
Justificativa:  
Não deve existir censura sob nenhuma forma ou graduação. Cabe apenas o funcionamento de um 
serviço classificatório indicativo para os espetáculos públicos e programas de telecomunicações, 
visando aos expectadores menores de idade. Trata-se de romper a mentalidade tutelar e 
preconceituosa de censura, em favor da liberdade de expressão e de opção individual. Não cabe ao 
Estado proibir o que os menores podem assistir sendo admitido apenas um serviço de caráter 
indicativo, ficando a opção, em última instância, a critério das pessoas.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes  
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24045 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Letra b, do Inciso XI,  
do Artigo 31 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se à letra b, do inciso XI, do Art. 31 a  
seguinte redação:  
Art. 31 - ..................................  
XI ..........................................  
b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual, o aproveitamento  
energético dos cursos d'água pertencentes à União  
e os recursos minerais." 
Justificativa:  
A exploração de recursos minerais sempre dependeu de permissão ou concessão por parte do Poder 
Público, representado pela União. É esta uma exigência indispensável para evitar eventuais 
dilapidações do patrimônio da Nação, inclusive por que só a União, através dos órgãos técnicos do 
Poder Executivo, tem condições de examinar a capacidade operacional e a idoneidade dos 
postulantes de concessão ou permissão de lavra de recursos minerais. A intervenção da União só 
pode ser desejada por quem opere de boa-fé, afastando assim os aventureiros, muito frequentes nas 
atividades mineradoras. Estas considerações justificam a acolhida para a presente emenda.  
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Tendo em vista que os recursos minerais (minas, jazidas) são de propriedade da União, nada mais 
adequado do que prever-se na Lei Maior que o aproveitamento desses recursos far-se-á mediante 
concessão ou permissão. 
   
   EMENDA:24051 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 31, inciso XI,  
letra b do Substitutivo do Relator.  
Dê-se à letra b, inciso XI, do Art. 31, do  
Substitutivo a seguinte redação:  
XI - ........................................  
b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual, o aproveitamento  
energético dos cursos d' água pertencentes à União  
e os recursos minerais." 
Justificativa:  
Parece não restar dúvida de que a exploração de recursos minerais por meio de concessão ou 
permissão da União é condição indispensável para garantia do interesse nacional. No Projeto de 
Constituição anterior e em todos os anteprojetos que lhe antecederam a União constava como o 
poder concedente, do que resulta ser a exclusão atual uma omissão provocada por algum equívoco.  
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Tendo em vista que os recursos minerais (minas, jazidas) são de propriedade da União, nada mais 
adequado do que prever-se na Lei Maior que o aproveitamento desses recursos far-se-á mediante 
concessão ou permissão. 
   
   
   EMENDA:24178 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 31, XII e XIII  
Suprima-se a expressão "do Distrito Federal"  
constante dos incisos XII e XIII do artigo 31 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
   Incompreensível por que não se tenha ainda percebido a grave incoerência contida nos incisos em 
exame, comparativamente com o disposto do artigo 47. 
   Não se justifica o Poder Judiciário, o Ministério Público a Defensoria Pública, a Polícia Federal, a 
Polícia Rodoviária, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Copo de Bombeiros do Distrito Federal 
continuem a ser mantidos pela União, ao mesmo tempo em que se delibera por sua “autonomia 
política, legislativa, administrativa e financeira.” 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24247 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 31.  
"Art. 31 - Compete à União.  
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XXIV - delegar à iniciativa privada, sob  
regime de concessão ou permissão, os serviços de  
transportes coletivos rodoviários interestaduais e  
internacionais de passageiros". 
Justificativa: 
O texto do Projeto omite norma de competência, necessária, para definir o regime jurídico de 
delegação dos serviços de transportes rodoviários interestaduais e internacionais.  
Por outro lado, não é demais deixar claro que se trata de setor, embora de utilidade pública, em que o 
Estado não tem o menor interesse em atuar, motivo por que o regime de exploração deve ser o de 
delegação, por concessão ou permissão, à iniciativa privada.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24248 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
   Incorpore-se o inciso XVIII e parte do XXII,  
do Art. 31, e os Art. 231, 232, 233 e 234 a um  
novo inciso XII do Art. 32, renumerando-se os  
demais incisos, conforme abaixo:  
"Art. 31 ..................................................  
XXII - Explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza.  
Art. 32 - Cabe privativamente à União  
legislar sobre:  
..................................................  
XI - Jazidas, minas, outros recursos  
minerais e metalurgia;  
XII - aproveitamento dos recursos hídricos e  
energéticos nacionais." 
Justificativa: 
A mudança proposta visa englobar todos os artigos acima indicados, de caráter ordinário e detalhista, 
numa sentença de conteúdo maior e geral mais adequada a um texto Constitucional, de forma 
abrangente e duradoura, sintetizando consideravelmente o texto do projeto constitucional e 
remetendo à legislação ordinária a regulamentação das diversas atividades em tela.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24289 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   DÊ-SE, NO ARTIGO 31, A SEGUINTE REDAÇÃO AO INCISO  
XXII: ARTIGO 31 - Compete a União:  
XXII - Construir diretamente ou mediante  
autorização ou concessão, usinas ou centrais para  
produção de energia elétrica de qualquer origem  
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(hidráulica, térmica, nuclear ou qualquer outra forma).  
a - A construção de centrais ou usinas para  
produção de energia elétrica ou para beneficiamento  
de urânio ou de qualquer outro minério atômico,  
dependerá de prévia consulta mediante plebiscito.  
b - A consulta a que se refere o parágrafo  
anterior atingirá a todos os eleitores residentes  
nos municípios situados num raio de até 600 (seis-  
centos) quilômetros do centro da instalação.  
c - A lei regulamentará o processo da consulta  
referido no parágrafo anterior. 
Justificativa:  
A instalação de usinas atômicas ou nucleares, mesmo para fins pacíficos é, hoje, um problema que 
deve ser, antes de tudo, uma decisão de comunidade onde o equipamento vai ser instalado. Não 
consideramos justos que, para a produção e fornecimento de energia a uma cidade como o Rio de 
Janeiro, venha uma pequena cidade e toda a sua população e o meio ambiente como a ecologia, 
sofrerem danos irreparáveis.  
Temos visto na televisão reportagens sobre extensas áreas (cidades e mesmo continentes) que estão 
sofrendo as consequências dos desastres e das explosões atômicas sem controle ambiental.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24296 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   ADITIVA  
Acrescente-se ao inciso XIII do art. 31 o  
seguinte: Polícia Florestal Federal. 
Justificativa: 
   Consideramos de fundamental importância a destinação de recursos humanos, financeiros e 
materiais para a preservação ambiental, procurando-se comisso diminuir a devastação que hoje 
vigora. A Polícia Florestal Federal será um dos instrumentos dessa nova política. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24327 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Artigo 31, Inciso XI,  
alíneas "d" e "e".  
Às alíneas "d" e "e", do inciso XI, do  
artigo 31, seja dada a seguinte redação:  
Artigo 31 - Compete à União:  
XI - Explorar diretamente ou mediante  
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concessão ou permissão:  
a - ........................................  
b - ........................................  
c - ........................................  
d - o transporte aquaviário entre portos  
brasileiros e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites de Estado ou Território; os  
portos marítimos, fluviais e lacustres;  
e - o transporte ferroviário e os serviços de  
transportes internacionais. 
Justificativa:  
A emenda preserva a redação do Substitutivo do Relator, modificando a posicionamento da matéria 
que estava na alínea “e” para a “d” visando melhor situar a questão da competência da União para 
explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão os portos marítimos, fluviais e lacustres.  
Mantendo na alínea “e” o que respeita o transporte ferroviário, acrescenta as comunicações que 
envolvem o transporte internacional, antes não cuidadas nesta Assembleia Nacional Constituinte.  
É a justificação.  
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:24505 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda No. (substitutiva)  
Da competência da União  
Art. 31 - Substituir o no. XIV pelo seguinte:  
XIV - organizar e manter os serviços oficiais  
de registro empresarial, de estatística, geografia  
e cartografia, de âmbito nacional. 
Justificativa:  
Propõe a emenda a federalização de alguns serviços, que somente devem ser executados pela União 
– entre eles o atual Registro do Comércio.  
Como se sabe, hoje, esse Registro do Comércio é exercido pelas Juntas Comerciais, titulares, 
também, dessa denominação terrivelmente anacrônica, a instituição vem do Império, de um tempo 
em que a industrialização ainda não surgira e, por isso, as duas expressões se confinaram na 
indicação, evidentemente preteria, de que a repartição incumbida de dar legitimidade aos atos de 
constituição, alteração, extinção de empresas econômicas continuam a sugerir uma ideia de que as 
Juntas Comerciais somente arquivam papéis de interesse do comércio.  
Por isso mesmo, ultimamente, a própria expressão “Registro do Comércio”, tem dado lugar a uma 
indicação mais moderna e consentânea com as amplas incumbências desse serviço, cuja missão 
corresponde às de um cartório privativo das empresas e sociedades econômicas, - isto e Registro 
Empresarial.  
No momento, as Juntas Comerciais estão sob dupla jurisdição administrativamente, estão incluídas 
no âmbito estadual, onde representam uma excrescência; do ponto de vista técnico, no que respeita 
à correta aplicação da legislação, estão submetidas à disciplina do Ministério da Indústria e do 
Comércio, através do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC), denominação, esta 
última, também ultrapassada. É o tempo de corrigir-se a anomalia, tudo indicando que, pela sua 
natureza e altas finalidades, o Registro Empresarial fique sob a única supervisão federal, agora com a 
denominação de Registro Empresarial.  
É evidente que, na transição, o Governo Federal, assumindo a exclusiva direção e responsabilidade 
do Registro Empresarial, e, assim, tornando-se senhor das instalações atuais, indenize os Estados 
pela translação dos imóveis, móveis e mais equipamentos das atuais Juntas Comerciais. Em lugar 
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destas, a União teria, nos Estados Delegacias do Registro Empresarial, com outra estrutura menos 
onerosa.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24755 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
No inciso XVIII do art. 31 suprima-se a  
palavra "um", passando o dispositivo a ter a  
seguinte redação:  
"XVIII - Instituir sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos e definir  
critérios de outorga de direitos de seu uso." 
Justificativa 
Não se pretende instituir “dois”. Mais de “um” sistema, seria contradição.  
Parecer:   
   Razão assiste ao ilustre Autor da Emenda. Inegável a sua contribuição para o aprimoramento do 
texto constitucional em elaboração.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24887 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso XXIII do Artigo 31, do  
Substitutivo do Relator. 
Justificativa:  
A matéria contida no dispositivo ora suprimido é de cunho tipicamente administrativo, não cabendo 
nos estritos limites do texto constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25107 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IV - Capítulo II  
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Art. 31 - inciso XV  
Sugere-se a Supressão do Referido Inciso XV: 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25241 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
Suprimam-se o inciso XIX do artigo 31, o  
artigo 235 do Substitutivo e inclua-se no artigo  
32 um inciso XXIII com a seguinte redação:  
"Art. 32 - .................................. 
Inciso XXIII - normas gerais de direito  
urbano e parcelamento do solo urbano". 
Justificativa:  
Não cabe à União instituir um sistema de saneamento básico e de transportes urbanos, como prevê o 
artigo 31, inciso XIX, pois são matérias próprias dos Municípios, segundo necessidades locais.  
No entanto, compete à União legislar sobre normas gerais de direito urbano e parcelamento do solo, 
motivo pelo qual transpusemos as disposições do artigo 235 para o artigo próprio.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25415 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 31, XI, "b"  
Dê-se a seguinte redação à alínea "b", do  
inciso XI, do artigo 31, do Substitutivo do Relator,  
ao Projeto de Constituição, dele suprimindo as  
expressões "no âmbito interestadual" e  
"pertencentes à União":  
"Art. 31 - Compete à União:  
............................................  
XI - explorar diretamente ou mediante  
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concessão ou permissão:  
............................................  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
d'água;  
Justificativa:  
É indispensável que a futura Constituição contenha disposições harmônicas, e operacionais, 
relativamente à questão energética. Ela deve ser tratada como um todo.  
Não pode o texto constitucional conter dispositivos que propiciem o fracionamento das decisões 
relacionadas com a formulação, e condução, da política energética do País. Ela ostenta indiscutível 
interesse nacional, sobrelevando-se, pois, aos das unidades federativas.  
A plena capacidade para estabelecer, e implementar, uma política de energia orgânica, e coerente, 
há, pois, de permanecer com a União, que para tanto deverá dispor de todo o instrumental 
necessário.  
Com este propósito, a exploração dos serviços e instalações, neles incluídos, obviamente, a 
distribuição de energia elétrica, precisam compreender-se na competência exclusiva do Poder 
Público Federal, que continuará, contudo, podendo conceder, ou permitir, a terceiros, esses serviços 
públicos, desde que sejam elas empresas nacionais, públicas ou privadas. Apenas por esta forma é 
aconselhável qualquer pretendida descentralização na área de produção e fornecimento de energia, 
que se reveste de fundamental interesse para as atividades produtivas e a coletividade vistas como 
um todo; a descentralização, e divisão, de competências e decisões, nesta área, ensejaria 
transtornos, e embaraços, de ordem técnico-constitucional e mesmo econômico-financeira.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25528 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAEL VARELLA (PDS/MG) 
Texto:   
   Substitutiva  
Substitua-se a redação da letra "b" do inciso  
XI do artigo 31 e, consequentemente, suprima-se o  
parágrafo 1o. do artigo 231:  
Artigo 31 - Compete à União:  
XI - Explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão;  
b) Os serviços e instalações de energia  
elétrica qualquer que seja a fonte primária de  
energia e o aproveitamento dos potenciais de  
energia elétrica; 
Justificativa:  
O Substitutivo do Relator em duas disposições, deu ênfase a que “Os potenciais de energia 
hidráulica” são “bens da União” (artigo 30, inciso VIII e artigo 231 – Caput).  
Como consequência lógica, se à União pertencem tais potenciais, a ela caberá explorar diretamente 
ou conceder a exploração a terceiros, inclusive aos Estados, o que torna desnecessária a disposição 
do parágrafo 1° do artigo 231.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25642 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se no item XIII do Art. 31 do projeto:  
"Art. 31 - ..................................  
"XIII - organizar e manter a polícia federal,  
e polícia rodoviária e a polícia ferroviária  
federal bem como a polícia civil, a polícia  
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito  
Federal e dos Territórios". 
Justificativa: 
   Há necessidade da preservação da Polícia Ferroviária Federal, devido aos relevantes serviços que 
ela presta à população. Diariamente, sob as mais diversas condições, os seus integrantes prestam 
socorro, evitam assaltos, fiscalizam os trens e atendem a situações de emergência várias. Também é 
de sua atribuição interceptar criminosos em fuga ou não, impedir o descaminho e o tráfico de drogas. 
Somente uma polícia especializada poderá exercer essa missão tão específica e necessária. A 
Polícia Ferroviária Federal tem demonstrado, ao longo de sua existência, que, se a colocarem em 
uma estrutura adequada e lhe derem condições mínimas de atuação, poderá fazer diminuir aos mais 
baixos níveis os índices de acidentes, de violência e de criminalidade nas ferrovias federais. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25734 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NARCISO MENDES (PDS/AC) 
Texto:   
   Acrescente-se no item XIII ao Art. 31 do  
projeto do substitutivo do Relator.  
Organizar e manter a Polícia Ferroviária Federal  
Art. 31 - XIII - Organizar e manter a Polícia  
Federal e a Polícia Rodoviária Federal, Polícia  
Ferroviária Federal, bem como a Polícia Civil,  
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do  
Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
   Por ser uma polícia instituída nos idos do império através de decreto e vem sendo mantida aos 
longos dos anos, sendo que incidência criminal na órbita ferroviária é enorme exigindo dos policiais 
ferroviários uma intensa atuação nos mais diversos campos criminais, que por questão de isonomia 
com a polícia rodoviária federal, pois, ambas pertencem ao mesmo ministério e executam missões de 
policiamento iguais e necessita de uma estrutura própria para melhor desempenhar sua função. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25821 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item XIX do art. 31 esta redação:  
Art. 31. ............................. 
XIX - instituir o sistema nacional de  
saneamento básico. 
Justificativa:  
Este item confunde saneamento básico com transporte urbano. É melhor ter-se um enunciado 
genérico para, posteriormente, a lei disciplinar o tema minudentemente.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25822 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea a do item XXII do art. 31 esta redação:  
Art. 31 ............................. 
XXII .................................  
a) toda atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins  
pacíficos, mediante prévia aprovação do Congresso  
Nacional. 
Justificativa:  
É necessária a prévia autorização inclusive como forma de fortalecimento da própria fiscalização a 
ser exercida pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprima-se os §§ 1o. e 2o. do art. 31. 
Justificativa:  
Estes textos estão redigidos confusamente, não se percebendo claramente o que pretendem 
disciplinar.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25885 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda o inciso XIX do Art. 31, para  
substituir a palavra saneamento por  
desenvolvimento, ficando o inciso com a seguinte redação:  
"XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo, entre outros,  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos." 
Justificativa:  
A emenda objetiva, primeiro, corrigir um evidente erro de grafia.  
É claro que a intenção do Relator foi a de grafar “desenvolvimento” e não “saneamento”, pois carece 
de sentido instituir um sistema nacional de saneamento urbano, que inclua a habitação, o próprio 
saneamento básico e os transportes urbanos. Segundo, é preciso incluir, logo após a palavra 
incluindo, a expressão entre outros, para explicitar que o desenvolvimento urbano tem caráter 
complexo, indisciplinar e multisetorial que não se esgota nos seus três aspectos principais – 
habitação básico e transportes urbanos.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25891 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emendar o inciso IX do Art. 31 para incluir a  
expressão "de ordenação do território", o que  
daria a este inciso a seguinte redação:  
"IX - Elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação de território e de  
desenvolvimento econômico e social." 
Justificativa:  
A emenda justifica-se por atribuir à União a competência que é assegurada aos Estados e os 
Municípios, inciso III do Art. 37 e inciso VII do Art. 45, respectivamente. Com efeito, os dois 
dispositivos citados asseguram, aos Estados, a competência para “estabelecer diretrizes gerais de 
ordenação de seu território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural” [...] e, aos 
Municípios, competência para “promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, 
controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano”.  
Estas duas disposições constitucionais representam significativo progresso sobre o texto das demais 
Constituições brasileiras, que omitiam a questão territorial e urbana. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25989 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  
Modifique-se a redação dos incisos IV e V do  
artigo 31 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 31 - .........................  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras amigas  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, sempre sob o comando  
de autoridade militar brasileira;  
V - decidir sobre a decretação ou suspensão  
do estado de sítio, o estado de defesa e a  
intervenção federal". 
Justificativa:  
A presente emenda, no que diz respeito ao inciso IV, visa estabelecer que somente as forças 
estrangeiras “amigas” podem transitar ou permanecer temporariamente no território nacional, desde 
que comandadas por autoridades militar brasileira.  
No que concerne ao inciso V, a emenda visa substituir o verbo “ decretar” por “decidir”, por ser mais 
lógico. No mais, melhora a redação.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26020 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 31, XIX  
Dê-se ao inciso XIX do Art. 31, a redação seguinte:  
Art. 31 - ..................................  
XIX - Instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo, entre outros,  
habitação, saneamento básico e transportes  
urbanos. 
Justificativa:  
A emenda objetiva dar melhor redação ao art. 31.  
Com efeito, “Desenvolvimento Urbano” é expressão abrangente, incluindo habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos, entre os elementos desse complexo, que é o desenvolvimento urbano 
– interdisciplinar e multisetorial, não se esgotando nos mencionados aspectos da questão.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26039 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo Emendado: item XXI do art. 31  
Inclua-se no item XXI do art. 31 as  
expressões: "XXI: ...... nos portos e aeroportos....."  
O disposto emendado ficará com a seguinte redação:  
XXI - executar os serviços de polícia  
marítima, aérea e de fronteira, através da polícia  
federal, e, por este mesmo órgão, nas rodovias e  
ferrovias federais, "portos e aeroportos", na  
parte referente a crimes contra a vida e o  
patrimônio." 
Justificativa:  
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26324 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação da letra "b" do inciso  
XI do artigo 31.  
Art. 31 - Compete à União:  
XI - Explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão;  
b - Os serviços e instalações de energia  
elétrica qualquer que seja a fonte primária de  
energia e o aproveitamento dos potenciais de  
energia elétrica; 
Justificativa:  
O Substitutivo do Relator deu ênfase a que “Os potenciais de energia hidráulica” são “bens da União” 
(art. 30, inciso VIII e art. 231 – Caput).  
Com consequência lógica, se à União pertencem tais potenciais, a ela caberá explorar diretamente ou 
conceder a exploração a terceiros, inclusive aos Estados.  
Da mesma forma a emenda atende aos casos de geração térmica e nuclear, além da geração 
hidráulica, atribuindo à União a competência relativa às duas concessões.  
Parecer:   
   A proposta contida na emenda não aperfeiçoa o substitutivo e não atende à orientação adotada 
pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26337 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 31  
do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
É vedado ao Presidente da República  
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determinar medidas de emergência ou decretar  
estado de emergência". 
Justificativa:  
A emenda Constitucional n° 11 de 1978, cujo objetivo era eliminar o arbítrio, o que conseguiu em boa 
parte, julgou insuficiente o instituto do estado de sítio e como para que compensar a perda do poder 
do executivo, criou o estado de emergência. No sentido de acabar de vez com esses instrumentos 
autoritários é que esperamos contar com o apoio de todos os nobres Constituintes para a aprovação 
da presente emenda.  
Parecer:   
   A Emenda versa sobre medidas e estado de emergência, matéria que não está acolhida no 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26390 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   O item XXII, alínea "a" do art. 31 passa a ter esta redação:  
Art. 31. ............................ 
XXII - toda atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins  
pacíficos, mediante prévia autorização do  
Congresso Nacional. 
Justificativa:  
A autorização do Parlamento há de ser prévia, para ser respeitada. O Brasil é o país do fato 
consumado e, se mantido o texto proposto, o Congresso Nacional acabaria sendo marginalizado ou 
teria de se defrontar com uma crise política de proporções.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir a conjunção "e", a qual, como conectivo de orações no período 
considerado de, de acordo com a decisão do Relator, deve estar clara nos termos constantes do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26391 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no item XXIII, do art. 31, sua  
expressão final "ou convenção internacional ratificada". 
Justificativa:  
A convenção internacional ratificada, a teor das normas jurídicas que regem a matéria, passa a fazer 
parte do ordenamento interno do país. Assim, a expressão é repetitiva e desnecessária.  
Parecer:   
   A Emenda não esclarece qual o artigo que pretende alterar, resumindo-se citar o item XXII.  
Pela prejudicialidade da proposição. 
   
   EMENDA:26392 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do art. 31. 
Justificativa:   
Não se atende, simplesmente, o que está escrito nos citados dispositivos. A matéria é daquelas só 
alcançável por alguns poucos privilegiados. Impõe-se sua supressão.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26526 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: inciso XXIII, do art.  
31, do capítulo II, do título IV, do substitutivo  
do Sr. Relator da Comissão de Sistematização.  
Proponho a supressão do dispositivo emendado. 
Justificativa:  
O dispositivo não tem paralelo na história constitucional brasileira, não merecendo abrigo no texto 
constitucional. A inspeção do trabalho já é rotina do Ministério do Trabalho, executada por seus 
fiscais, sob orientação direta dos Delegados Regionais do Trabalho. Não se trata de norma 
materialmente constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26530 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: inciso X do artigo 31,  
do capítulo II, do título IV, do substitutivo do  
Sr. Relator da Comissão de Sistematização.  
Proponho a seguinte redação para o  
dispositivo emendado:  
"manter serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;" 
Justificativa:  
A emenda justifica-se para superar o problemático embate que tem sugerido nos tribunais, centrando 
na questão do monopólio postal da União, estabelecido em dispositivo congênere do atual 
constitucional. Existem hoje no País diversas empresas que se especializaram em fazer serviços de 
transporte de malotes, serviços de que se valem diversas empresas e organizações, como são 
exemplos os estabelecimentos bancários. Esses serviços são geradores de diversos empregos e têm 
funcionado como alternativa mais econômica e eficiente do que os mesmos serviços prestados pela 
estatal brasileira de correios telégrafos.  
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Não há qualquer razão justificável para a existência desse monopólio, justo no País em que o Estado 
não consegue sequer erradicar as endemias mais primárias que assolam a população, em que o 
Estado não consegue sequer realizar um programa sério e saneamento básico, de construção de 
escolas primárias e de implementação de um serviço de saúde pública com um mínimo de eficiência.  
Que mal pode haver, que justifique restrição constitucional, em a iniciativa privada organizar, mesmo 
em concorrência com o Estado, um serviço postal mais barato e eficiente, como existente nas mais 
modernas nações do mundo! 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26575 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se a redação da letra B do inciso XI do Artigo 31:  
Artigo 31 - Compete à União:  
X - Explorar diretamente ou mediante  
concessão permissão;  
b) Os serviços e instalações de energia  
elétrica qualquer que seja a fonte primária de  
energia e o aproveitamento dos potenciais de  
energia elétrica; 
Justificativa:  
O Substitutivo do Relator deu ênfase que “Os potenciais de energia hidráulica” são “bens da União” 
(Art. 30, inciso VIII e Art. 231 – caput).  
Como consequência lógica, se à União pertencem tais potenciais, a ela caberá explorar diretamente 
ou conceder a exploração a terceiros, inclusive aos Estados. Da mesma forma, a emenda atende ao 
que diz respeito à federação térmica e nuclear, além da hidroelétrica, cabendo à União conceder as 
concessões.  
Parecer:   
   A Emenda não se coaduna com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26593 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - inciso XXI do artigo 31  
Dê-se ao inciso XXI, do artigo 31, a seguinte redação:  
Artigo 31 - ................................. 
XXI - executar os serviços de polícia  
marítima, aérea, de fronteiras e nas rodovias e  
ferrovias federais; 
Justificativa:  
O Substitutivo do Relator apresenta este inciso XXI de forma confusa, citando, desnecessariamente, 
a Polícia Federal.  
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Claro está que os serviços de polícia marítima, aérea, de fronteiras e nas rodovias e ferrovias 
federais, competem à União, quer através da Polícia Federal, quer através de outros órgãos 
integrantes da Administração Direta ou Indireta do âmbito da União.  
Na forma em que está posto, o dispositivo confunde as ações da Polícia Rodoviária Federal e da 
Polícia Ferroviária com os encargos da Polícia Federal que está sediada no Departamento de Polícia 
Federal. Não cumpre à Constituição imiscuir-se nestas singularidades.  
Estabelecida a norma: executar os serviços de polícia ...., a legislação ordinária estabelecerá os 
parâmetros e os limites daqueles serviços. Assim, melhor ficará a redação que esta emenda oferece  
É a justificação. 
Parecer:   
   A Emenda merece acolhimento quanto ao mérito.  
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:26627 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Título IX, Capítulo III  
Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo III - Da Educação e Cultura  
Acrescente-se o seguinte artigo no Capítulo  
III do Título IX, onde couber:  
Art. ... - Compete à União criar normas  
gerais sobre o desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o desporto profissional e não  
profissional. 
Justificativa:  
A disposição “Compete à União criar normas gerais sobre o desporto, dispensado tratamento 
diferenciado para o desporto profissional e não profissional”, aprovada na Subcomissão 8A – DA 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, após ouvido em audiências públicas os mais variados 
segmentos do Desporto, constou em todas as etapas da Assembleia Nacional Constituinte, inclusive 
aceira pelo Relator da Comissão de Sistematização, Constituinte Bernardo Cabral, quando 
responsável pelo Anteprojeto da Comissão VIII – DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO.  
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE 
1ª ETAPA – SUBCOMISSÃO 8A – DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 
Presente – Constituinte Hermes Zanetti. 
Relator- Constituinte João Calmon. 

a) Relatório e Anteprojeto – ARTIGO 24 
b) Substitutivo do Relator – ARTIGO 28 
c) Anteprojeto Final aprovado – ARTIGO 26 

2ª ETAPA – COMISSÃO VIII – DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA E DA COMISSÃO.  
Presidente – Constituinte Marcondes Gadelha. 
Relator – Constituinte Arthur da Távola. 

a) 1° Substitutivo do Relator – ARTIGO 23 
b) 2° Substitutivo do Relator – ARTIGO 22 
c) Substitutivo apresentado por trinta e sete Constituintes como alternativa – ARTIGO 20 

Embora não sendo aprovado nenhum Anteprojeto na Comissão por divergências em outras áreas, a 
disposição referida foi aceita por consenso nos dois substitutivos entregues ao Presidente da 
Comissão VIII. 
3ª ETAPA – COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO. 
Presidente – Constituinte Afonso Arinos. 
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Relator – Constituinte Bernardo Cabral.  
a) Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização relativo à matéria de competência da 

Comissão VIII – DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, E DA COMUNICAÇÃO – ARTIGO 20 

b) Anteprojeto de Constituição – Artigo 396 
c) Projeto de Constituição – Artigo 391 
d) Substitutivo do Relator – “Art. 34 – Compete a União e aos Estados legislar concorrentemente 

sobre: IX – desporto; 
É desejo apenas condensar o item XVII do artigo 8° da vigente Constituição, definindo a competência 
legislativa da União em matéria desportiva, de modo a evitar duplicidade de diretrizes, que iriam 
variar de Estado para Estado, resultando em anarquia e desobediência aos princípios emanados das 
entidades dirigentes internacionais, e vistas as diferenças entre o desporto profissional e o amador, 
julgamos oportuno o tratamento diferenciado que visa atender as especificidades pertinentes a cada 
uma das modalidades desportivas referidas.  
Parecer:   
   Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26635 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 31  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União  
Acrescente-se o seguinte inciso XXIV, ao  
artigo 31, do Substitutivo do Relator:  
Art. 31 - Compete à União:  
XXIV - disciplinar as atividades de cinema e  
vídeo, normatização, controle e fiscalização no  
que se refere a importação, produção, reprodução,  
distribuição, comercialização, permuta e exibição  
em todo o Território Nacional. 
Justificativa:  
É necessário que se atualize e aperfeiçoe as normas que existem, e regule atos novos criados pela 
tecnologia e pela complexidade e sofisticação dos mercados, sempre, e prioritariamente, no interesse 
dos criadores nacionais.  
Parecer:   
   A proposta contida na Emenda conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26729 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 31  
Inclua-se para integrar o Projeto de  
Constituição o seguinte item:  
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XXIII - promover e executar planos e  
programas habitacionais que visem a impedir a  
especulação imobiliária; a promover a  
regularização fundiária e a desapropriação das  
áreas urbanas ociosas; a urbanizar áreas ocupadas  
por população de baixa renda; e a apoiar a  
iniciativa privada e das comunidades locais, a  
autoconstrução e as cooperativas habitacionais. 
Justificativa:  
O item apresentado é resultado das discussões realizadas na Comissão dos Notáveis, sob o 
comando do atual presidente da Comissão de Sistematização, o constituinte Afonso Arinos.  
Verifica-se que o quadro urbano brasileiro retrata uma situação dramática e totalmente 
desorganizada.  
Na atual conjuntura brasileira as cidades receberão cada vez mais grandes massas de pessoas que 
as procuram em bisca de melhores condições de vida, ocasionando um verdadeiro “inchaço” onde a 
higiene, saneamento e habitação praticamente não existe. 
A pesquisa realizada por órgão oficial competente para solucionar o problema de maneira digna 
constatou: 

a) 20% a 30% da população dos grandes centros urbanos vivem em favelas ou em cortiços, não 
incluindo os que vegetam debaixo das pontes ou nas calçadas; 

b) O aumento progressivo de “favelamento” nas áreas centrais e periféricas, aproveitando-se de 
terrenos de posse contestada, ou topologicamente inconvenientes à edificação comercial – 
alagados, área de servidão de oleodutos, redes de transmissão de energia elétrica etc.; 

c) Baixa utilização das áreas edificáveis as grandes cidades; Só para ilustrar, na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro 1,2 milhões de lotes vazios, representando 60% da ocupação 
urbana residencial.  

Esta é a radiografia do que está acontecendo nas cidades, com uma grande tendência de se 
concretizar mais ainda o terrível paradoxo; de um lado grandes áreas urbanas desocupadas, e de 
outro uma imensa multidão sem teto e amontoados em reduzidos espaços.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26918 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "e" do item XI do art. 31  
do substitutivo do Projeto de Constituição e dê-se  
à alínea "c" do mesmo item a seguinte redação:  
"Art. 31 ....................................  
XI -.........................................  
C) o transporte ferroviário, os portos  
marítimos, fluviais e lacustres, bem como a  
navegação aérea, aeroespacial, os aeroportos e os  
respectivos serviços auxiliares;". 
Justificativa:  
A presente emenda visa, tão somente, a melhor disposição dos temas tratados, dando-lhes redação 
mais clara e objetiva. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura colide com a orientação adotada pelo Substitutivo 
do Relator, quanto à disciplina da matéria. 
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   EMENDA:26937 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 31, o seguinte item XXIV:  
"XXIV - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano que deverá ser integrado,  
entre outros, pelos subsistemas nacionais de  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos." 
Justificativa:  
O objetivo único da presente Emenda é incluir na competência da União, a de criar uma política 
nacional de desenvolvimento urbano integrada, permitindo uma melhor utilização da infraestrutura 
existente nos municípios, com a ocupação dos vazios urbanos e a melhoria das condições de vida 
daqueles que vivem na periferia das cidades.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26955 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao Art. 31, o seguinte item XXV:  
"XXV - estabelecer normas gerais sobre  
propaganda, publicidade e comunicação ao ar livre." 
Justificativa:  
A propaganda, a publicidade e a comunicação visual ao ar livre, além de informar, convencem e 
educam, projetando imagem e sugerindo juízo de valor a todas as camadas da população. 
Atualmente, existem milhares de empresas que se dedicam ao ramo específico do campo publicitário, 
empregado centenas de milhares de pessoas.  
Ocorre, porém, que tais empresas, voltadas principalmente para a veiculação de mensagens 
comerciais, estão constantemente ameaçadas ou proibidas de divulgar propaganda, através de atos 
arbitrários do Poder Público Municipal, a quem se entregou o controle das empresas publicitárias. 
As administrações Municipais, com raras exceções, vêm ferindo de morte a maioria dessas 
empresas, cerceando-lhes e amesquinhando-lhes as atividades, de modo a reduzi-las a um estado 
de completa insolvência.  
A reformulação da legislação, pois, se impõe como absolutamente necessária à normalidade dos 
serviços prestados pelas empresas exibidoras de publicidade, dando-lhes condições de trabalho e 
sobrevivência.  
Por essa razão, estamos propondo, através da presente iniciativa, que se inclua dentre as matérias 
da competência da União, a possibilidade de legislar sobre normas gerais de propaganda, 
publicidade e comunicação visual ao lar livre.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:26961 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o item XXI do art. 31 do  
substitutivo do Projeto de Constituição. 
Justificativa:  
A competência e a organização de polícia federal será estabelecida por lei federal, conforme disposto 
no art. 32, item XX, do substitutivo. Será então que poderá fixar a competência da polícia para 
executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras, entre outras.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26962 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se às alíneas A e B do item XXII do art.  
31 do substitutivo do Projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
Art. 31. ........................... 
XXII - ............................  
a) a atividade nuclear no território nacional  
somente será admitida para fins pacíficos e  
dependerá sempre da aprovação do Congresso Nacional;  
b) a utilização de radioisótopos para  
pesquisa e uso medicinal, agrícola e industrial  
poderá ser feita mediante concessão ou permissão., 
Justificativa:  
A emenda tem por finalidade apenas melhorar a redação, deixando-a mais clara.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26989 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva-Supressiva  
Dispositivo emendado: letra "a" do item XI do artigo 31.  
- A letra "a" do item XI, bem como o item XI,  
tudo do artigo 31 do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
XI - explorar, diretamente ou mediante  
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autorização, permissão ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações; 
Justificativa:  
A forma indireta de prestação dos serviços de telecomunicações deve abranger toda a extensão 
conceitual desses serviços. Assim, os serviços privados devem ser delegados por meio do instituto da 
autorização; os serviços de natureza pública exigirão a forma contratual da concessão; e aqueles 
serviços intermediários que se revestem de características de ambos (privados e públicos), porém de 
alcance e extensão mais restritos, devem ser delegados por meio da permissão. 
Advogamos a alocação dos três institutos do Direito Administrativo acima mencionados, quanto aos 
serviços de telecomunicações. Quanto aos demais, constantes das letras seguintes, não podemos 
afirmar se a eles são adequados tais institutos. Mister se faz, considerar, no entanto, que a 
complexidade conceitual não deve ser prejudicada pela precisão sistemática que se deseja imprimir.  
Por outro lado, a divisão dos serviços de telecomunicações em nacionais, interestaduais e 
internacionais é imprecisa e inadequada. Vejamos: 

a) Imprecisa – o conceito “interestadual” está contido no conceito “nacional”. Desta forma, o 
‘interestadual” está a mais, está sobrando, logo é desnecessário.  

b) Inadequada – essa divisão em nada contribui. Acrescenta apenas um detalhamento que, a 
nosso ver, é plenamente dispensando por tratar-se de uma norma constitucional.  

Quanto à inclusão da radiodifusão e transmissão de dados, constitui uma imprecisão, visto que são 
partes das telecomunicações.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27101 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Item XIII do Art. 31  
Emenda Modificativa  
Ao art. 31:  
Art. 31 - ..................................  
I - ........................................  
XIII - organizar e manter a polícia federal,  
a polícia rodoviária federal e a polícia  
ferroviária federal, bem como a polícia civil, a  
polícia militar e o corpo de bombeiros militar do  
Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
   A exclusão da Polícia Ferroviária resultou, evidentemente, de um equívoco de vez que ela figura 
expressamente no item 21 do mesmo artigo. 
   Há necessidade da preservação da Polícia Ferroviária Federal, devido aos relevantes serviços que 
ela presta à população. Diariamente, sob as mais diversas condições, os seus integrantes prestam 
socorro, evitam assaltos, fiscalizam os trens e atendem a situações de emergência várias. Também é 
de sua atribuição interceptar criminosos em fuga ou não, impedir o descaminho e o tráfico de drogas. 
Somente uma polícia especializada poderá exercer essa missão tão específica e necessária. A 
Polícia Ferroviária Federal tem demonstrado, ao longo de sua existência, que, se a colocarem em 
uma estrutura adequada e lhe derem condições mínimas de atuação, poderá fazer diminuir aos mais 
baixos níveis os índices de acidentes, de violência e de criminalidade nas ferrovias federais. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27135 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 31  
Acrescente-se, ao art. 31 do Projeto, mais um  
inciso, assim redigido:  
"Art. 31 - compete à União:  
XXIV - explorar, de preferência através da  
iniciativa privada, sob regime de concessão ou  
permissão, os serviços de transportes coletivos  
rodoviários interestaduais e internacionais  
de passageiros". 
Justificativa:  
Trata-se de importante segmento da economia do País, totalmente entregue à iniciativa privada, e 
sobre o texto do Projeto silenciou a propósito do regime de delegação desses serviços. 
É óbvio que dificilmente o Estado teria interesse em operar esse tipo de atividade, justificando-se, 
dessarte, que se acrescente a nota de preferencialidade de exploração sob regime de concessão ou 
permissão à iniciativa privada.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27142 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao item XXI do art. 31:  
"Art. 31 - ..................................  
XXI - executar os serviços de polícia  
marítima, aérea e de fronteira." 
Justificativa:  
O artigo 31 trata da competência da União. Não há razão para que aí se trate das atribuições de um 
órgão menor.  
Por outro lado, nas rodovias federais, atribuir à Polícia Federal competência no que tange aos crimes 
contra a vida ou contra o patrimônio é totalmente inadequado, por vários motivos.  
Em primeiro lugar, pelos inúmeros conflitos que daí advirão. Cite-se, como exemplo, as rodovias que 
cortam diversas cidades.  
Em segundo, pelo atual esforço de descentralização dos serviços de educação, saúde, segurança, 
etc. Ora, a disposição emendada viria operar exatamente em sentido contrário. 
Em terceiro, pelos altos custos que envolveriam a transferência desses serviços da órbita estadual 
para a federal.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27240 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ÍTEM XI DO ART. 31  
ACRESCENTA-SE AO ÍTEM XI DO ART. 31 A ALÍNEA  
F, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:  
Os serviços de transportes coletivos  
rodoviários interestaduais e internacionais de passageiros. 
Justificativa:  
A sugestão visa definir, em termos de norma constitucional, o que já vem sendo praticado no Brasil. 
Deixamos para os municípios a competência de emitir normas e, se assim entender, explorar os 
serviços de transporte coletivo de passageiros, pois que constitui matéria de seu peculiar interesse. 
Idêntica é a posição dos Estados no tocante a essa modalidade de transporte, quando intermunicipal 
ou estadual. 
Mas, os transportes interestaduais ou internacionais de passageiros, por sua importância para o País, 
a ponto de ser visto como fator de segurança nacional, devem ficar, ou conceder o serviço a iniciativa 
privada, necessariamente, na competência da União que, os pode explorar. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por considerar desnecessária previsão constitucional a respeito. A matéria deve ser 
disciplinada no âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:27261 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se, no Item XIII do Art. 31 do Projeto:  
Organizar e manter a Polícia Ferroviária Federal. 
Justificativa: 
A garantia da uniformidade de procedimento com continuidade do Poder de Polícia. Pela segurança 
do tráfego e do próprio da União, prevendo e coibindo infrações e transgressões das Leis e posturas 
administrativas pertinentes, colaborando com as autoridades Administrativas e Judiciárias no 
combate ao crime, tráfico de drogas, a sonegação e ao descaminho no âmbito das Ferrovias 
Federais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por considerar desnecessária previsão Constitucional na forma proposta pelo autor 
da Emenda, tendo em vista que a Polícia Ferroviária possui peculiaridades que a diferenciam das 
demais forças militares citadas no dispositivo do texto do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:27262 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Projeto:  
Acrescente-se no item XIII do art. 31 do  
organizar e manter a Polícia Ferroviária Federal. 
Justificativa: 
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   É preciso que a Constituição contemple esse órgão de grande relevância, que, por questão de 
isonomia com a Polícia Rodoviária Federal, pois pertencentes ao mesmo Ministério, executam 
missões de policiamento iguais nas respectivas faixas de domínio e, então reconhecidas como sendo 
de competência da União organizar estes setores, conforme item XXI do Art. 31. Item X do Art. 32 
onde as ferrovias e rodovias se fazem presentes. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por considerar desnecessária previsão Constitucional na forma proposta pelo autor 
da Emenda, tendo em vista que a Polícia Ferroviária possui peculiaridades que a diferenciam das 
demais forças militares citadas no dispositivo do texto do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:27263 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se no item XIII do artigo 31 do projeto:  
Art. 31 - ...................... 
XIII - organizar e manter a Polícia  
Ferroviária Federal.  
COMPETE A UNIÃO  
Item - XIII - organizar e manter a Polícia  
Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia  
Ferroviária Federal. Bem como a Polícia Civil, a  
Polícia militar e o Corpo de bombeiros Militar do  
Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
   Há necessidade da preservação da Polícia Ferroviária Federal, devido aos relevantes serviços que 
ela presta à população, diariamente, sob as mais diversas condições, os seus integrantes prestam 
socorro, evitam assaltos, fiscalizam os trens e atendem a situações de emergência várias. Também é 
de sua atribuição interceptar criminosos em fuga ou não, impedir o descaminho e o tráfico de drogas. 
Somente uma polícia especializada poderá exercer essa missão tão específica e necessária. A 
Polícia Ferroviária Federal tem demonstrado, ao longo de sua existência, que, se a colocarem em 
uma estrutura adequada e lhe derem condições mínimas de atuação, poderá fazer diminuir aos mais 
baixos níveis os índices de acidentes, de violência e de criminalidade nas ferrovias federais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por considerar desnecessária previsão Constitucional na forma proposta pelo autor 
da Emenda, tendo em vista que a Polícia Ferroviária possui peculiaridades que a diferenciam das 
demais forças militares citadas no dispositivo do texto do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:27304 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja dado a seguinte redação ao inciso IX do  
Art. 31 do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição:  
"IX - Elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social. 
Justificativa:  
A emenda justifica-se por atribuir à União a competência que é assegurada aos Estados e aos 
Municípios, inciso III do Art. 37 e inciso VII do Art. 45, respectivamente. Com efeito, os dois 
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dispositivos citados asseguram, aos Estados, a competência para “estabelecer diretrizes gerais de 
ordenação de seu território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural” [...] e, aos 
Municípios, competência para “promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, 
controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano”.  
Estas duas disposições constitucionais representam significativo progresso sobre o texto das demais 
Constituições brasileiras, que omitiam a questão territorial e urbana. 
Parecer:   
   A inclusão do ordenamento territorial no mencionado inciso nos parece extravagante, uma vez que 
ele trata de matérias totalmente diversas, como sejam, a elaboração de planos nacionais e regionais 
de desenvolvimento econômico e social. 
   
   EMENDA:27306 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja dado a seguinte redação ao inciso XIX,  
do Art. 31, do Substitutivo do Relator ao Projeto  
de Constituição:  
"XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo, entre outros,  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 
Justificativa:  
A emenda objetiva, primeiro, corrigir um evidente erro de grafia.  
É claro que a intenção do Relator foi a de grafar “desenvolvimento” e não “saneamento”, pois carece 
de sentido instituir um sistema nacional de saneamento urbano, que inclua a habitação, o próprio 
saneamento básico e os transportes urbanos. Segundo, é preciso incluir, logo após a palavra 
incluindo, a expressão entre outros, para explicitar que o desenvolvimento urbano tem caráter 
complexo, indisciplinar e multisetorial que não se esgota nos seus três aspectos principais – 
habitação básico e transportes urbanos.  
Parecer:   
   A Emenda é inteiramente procedente, inclusive quanto ao erro detectado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:27320 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado. Art. 31, inciso XV.  
Suprima-se do Art. 31 do Substitutivo do  
Relator o Inciso XV. 
Justificativa:  
Consideramos perniciosa todo e qualquer tipo de censura.  
A pretexto de praticar uma censura classificatória o Estado frequentemente exorbita e atinge a 
liberdade artística e política dos cidadãos.  
Parecer:   
   A supressão do item XV, ao art.31, do Substitutivo, objetivada com a presente Emenda, não 
corresponde à orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27321 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendados: Inciso XIII. ART. 31  
Suprimam-se a expressão" ...bem como a  
Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de  
Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos  
Territórios", constantes do Inciso XIII do Art. 31  
do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
   As supressões propostas objetivam em primeiro lugar retirar da União os poderes sobre as Polícias 
Civil, Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios que devem ser de 
responsabilidade exclusiva dos executivos estaduais. Além disso, propomos a supressão das alíneas 
que dão à União poderes sobre a organização judiciária do Distrito Federal e, mais do que isso, o 
direito exclusivo de legislar sobre as condições de convocação e mobilização das Polícias Militares e 
do Corpo de Bombeiros. Na verdade, esses dispositivos intensificam o controle da União sobre as 
forças policiais e se constituem num mecanismo de aprofundamento do poder militar no país. 
Parecer:   
   Não nos parece conveniente a supressão pretendida, uma vez que ao Distrito Federal caberá o 
emprego das referidas corporações postas à sua disposição pela União. 
   
   EMENDA:27322 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 31, Inciso IV.  
Suprima-se do Art. 31 do Substitutivo do  
Relator o seu Inciso IV. 
Justificativa:  
Consideramos que assunto de tal gravidade, o trânsito e a permanência de forças militares 
estrangeiras em território nacional não deve ser permitida em muito menos ser regulada por lei 
complementar.  
Parecer:   
   Esposamos tese diametralmente oposta à "Justificação" da Emenda. Aliás, o texto do dispositivo é 
resultado de numerosas contribuições dos Srs. Constituintes. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27374 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao inciso VI do art. 31 do  
Projeto de Constituição - Substitutivo.  
Ao inciso VI acrescentar:  
"... armas, explosivos e substâncias tóxicas..." 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 360  

 

Justificativa:  
O texto do Substitutivo retirou, sem qualquer motivo plausível, a redação constante no inciso VI do 
art. 54 do Projeto de Constituição. A explicitação ora emendada reproduz faticamente a competência 
que já vem sendo exercida pela União.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:27380 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda para dar nova redação aos art. 31, 32, 33 e 34 do Projeto de Constituição -  
Substitutivo.  
Os art. 31, 32, 33 e 34 do Substitutivo passam a ter a redação que constava no art. 54 do  
Projeto de Constituição anterior.  
Art. Compete à União:  
[...]  
XIV - organizar e manter a Polícia Federal bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o  
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Territórios;  
[...] 
Justificativa: 
É inaceitável transferir aos Estados competência para legislar sobre matéria nitidamente federal, ou 
seja, de interesse nacional e não apenas regional. Já é difícil cumprir legislação federal unificada em 
todo o território nacional, quem dirá se a matéria for diferentemente em cada um dos Estados deste 
gigantesco País. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27525 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emendar o inciso XIX do Art. 31 para  
substituir a palavra saneamento por  
desenvolvimento, ficando o inciso com a seguinte redação:  
XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo, entre outros,  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 
Justificativa:  
A emenda objetiva, primeiro, corrigir um evidente erro de grafias.  
É claro que a intenção do Relator foi a de grafar “desenvolvimento” e não “saneamento”, pois carece 
de sentido instituir um sistema nacional de saneamento urbano, que inclua a habitação, o próprio 
saneamento básico e os transportes urbanos. Segundo, é preciso incluir, logo após a palavra 
incluindo, a expressão entre outros, para explicitar que o desenvolvimento urbano tem caráter 
complexo, indisciplinar e multinacional que não se esgota nos seus três aspectos principais – 
habitação, saneamento básico e transporte urbanos.  
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Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois cor- responde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27584 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 31, inciso XV  
Dê-se ao inciso XV do art. 31 do substitutivo  
a seguinte redação:  
XV - exercer a classificação etária de  
programas de rádio e televisão; 
Justificativa:  
O objetivo dessa emenda é garantir a ampla liberdade de expressão nos meios artísticos e culturais, 
restringindo a censura classificatória apenas para os programas exibidos no rádio e na televisão.  
Consideramos que a formulação genérica contida no substitutivo do relator se constitui numa forma 
de censura às manifestações artísticas e culturais. Consideramos que a classificação etária deva 
existir apenas para os meios de comunicação eletrônica, como o rádio e a televisão, deixando-se 
uma ampla liberdade de manifestação para as outras formas de exibição de obras artísticas e 
culturais.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27614 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir no inciso IX do Art. 31 a expressão "de  
ordenação do território", o que daria a este  
inciso a seguinte redação:  
"IX - Elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social". 
Justificativa:  
A emenda justifica-se por atribuir à União a competência que é assegurada aos Estados e os 
Municípios, inciso III do Art. 37 e inciso VII do Art. 45, respectivamente. Com efeito, os dois 
dispositivos citados asseguram, aos Estados, a competência para “estabelecer diretrizes gerais de 
ordenação de seu território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural” [...] e, aos 
Municípios, competência para “promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, 
controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano”.  
Estas duas disposições constitucionais representam significativo progresso sobre o texto das demais 
Constituições brasileiras, que omitiam a questão territorial e urbana. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:27729 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 31 - inciso XII,  
do substitutivo do Relator.  
Acrescenta-se ao Inciso XII do Artigo 31,  
depois expressão "Defensoria Pública", a expressão  
"da União,." 
Justificativa:  
A emenda proposta visa sanar o lapso ocorrido ao se omitir o Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública da União, que necessariamente tem que ser organizados e mantidos pela União.  
Parecer:   
   Pela rejeição, visto que a propositura refere-se a competência da União expressamente definida no 
caput do art. 31 do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27816 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IV - capítulo II  
Art. 31 - inciso XV  
Sugere-se a supressão do referido inciso XV: 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27871 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XVIII, Art. 31.  
Dê-se a seguinte redação ao Inciso XVIII, do art. 31:  
Art. 31. Compete à União:  
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XVIII - instituir um sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos e definir  
critérios para aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica entre os Estados, sempre que  
estes não lograrem obter uma compatibilização de  
seus respectivos interesses para aproveitamento  
conjunto, ou o fizerem em desacordo com os planos  
nacionais, de superior interesse do país,  
instituídos pela União; 
Justificativa 
Á separação dos rios internos e interestaduais, para fins de aproveitamento dos potenciais de energia 
hidráulica pelos Estados, dos rios federais e internacionais, não deve tirar da União a competência 
para instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, bem como do direito de 
instituir planos nacionais de aproveitamento desses recursos, compatíveis com os superiores 
interesses do país.  
Ademais, em casos de não compatibilização dos interesses dos Estados, no aproveitamento conjunto 
dos recursos hídricos, estabelece um impasse que deve ser mediado e superado pela interferência 
da União, tendo em vista os planos nacionais por ela traçados e os interesses superiores do país 
como um todo. 
Daí, na hipótese de desacordo entre os Estados, ou mesmo de concordância, em prejuízo dos 
interesses nacionais, delegar-se à União a definição de critérios para tal aproveitamento conjunto ou 
que não comprometa esses interesses superiores.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27872 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XI, letra "b", art. 31.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso XI, Letra  
"b", do art. 31.  
Art. 31. Compete à União:  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
d'água, pertencentes à União; 
Justificativa:  
Dado que no art. 30, inciso II, para preservar o regime federativo, se suprimiu do rol de bens da União 
as correntes de águas que banhem mais de um Estado, bem como se localizou o aproveitamento dos 
potenciais de energia hidráulica, pela União, somente aos rios situados em terrenos de seu domínio 
ou que constitua limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro, resta claro que, a 
consequente exploração dos serviços e instalações de energia elétrica de âmbito interestadual, não 
pode ser atribuída à competência da União para fins exploratórios, na medida em que esta 
competência é dos Estados, que deverão se conveniarem entre si, para compatibilização de seus 
respectivos interesses.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27904 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do Art. 31 do Projeto de  
Constituição o seguinte redação:  
Art. 31 - ............................  
I - ....................................  
II - ...................................  
III - ..................................  
IV - .................................  
V - Decretar o estado de sítio e a  
intervenção Federal. 
Justificativa:  
Propomos a alteração na redação do dispositivo no Art. 31, retirando a expressão “o estado de 
defesa”, uma vez que estamos apresentando emenda suprimindo os Artigos no Projeto que referem-
se ao “Estado de Defesa”. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27954 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se, como alínea "d" do item XXII do  
art. 31 do Projeto de Constituição - Substitutivo  
do Relator, a seguinte disposição:  
"Art. 31 - Compete à União:  
.............................................  
XXII - ..................................  
d) em nenhuma hipótese será permitida a  
importação, fabricação ou transporte de  
artefatos bélicos nucleares." 
Justificativa:  
O Brasil, que sempre se manteve, ao longo de sua história, como País antibelicista, jamais cogitou 
fabricar artefatos bélicos nucleares.  
Tal imagem, todavia, poderá ser modificada se, com o andamento do despropositado programa 
nuclear brasileiro, surgirem figuras governamentais com personalidade megalomaníaca belicista, 
dispostas a fabricarem tais artefatos, em vista da inexistência no texto Constitucional em elaboração, 
de disposições que impeçam tal procedimento.  
Por tais razões, estamos oferecendo emenda ao Projeto de Constituição, acrescendo alínea d ao item 
XXII do art. 31, proibindo a importação, fabricação ou transporte de artefatos bélicos nucleares.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28100 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso XIX do Art. 31,  
substituindo a palavra saneamento por desenvolvimento.  
Art. 31 - .................... 
XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo, entre outros,  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 
Justificativa:  
A emenda objetiva, primeiro, corrigir um evidente erro de grafia.  
É claro que a intenção do Relator foi a de grafar “desenvolvimento” e não “saneamento”, pois carece 
de sentido instituir um sistema nacional de saneamento urbano, que inclua a habitação, o próprio 
saneamento básico e os transportes urbanos. Segundo, é preciso incluir, logo após a palavra 
incluindo, a expressão entre outros, para explicitar que o desenvolvimento urbano tem caráter 
complexo, indisciplinar e multisetorial que não se esgota nos seus três aspectos principais – 
habitação básico e transportes urbanos.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28101 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso IX do Art. 31,  
para incluir a expressão "de ordenação do território".  
Art. 31 - ........................ 
"IX - Elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social". 
Justificativa:  
A emenda justifica-se por atribuir à União a competência que é assegurada aos Estados e os 
Municípios, inciso III do Art. 37 e inciso VII do Art. 45, respectivamente. Com efeito, os dois 
dispositivos citados asseguram, aos Estados, a competência para “estabelecer diretrizes gerais de 
ordenação de seu território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural” [...] e, aos 
Municípios, competência para “promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, 
controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano”.  
Estas duas disposições constitucionais representam significativo progresso sobre o texto das demais 
Constituições brasileiras, que omitiam a questão territorial e urbana. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28232 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS VINAGRE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Visa a Emenda alterar a redação da alínea b)  
do Item XI do Artigo 31, Capítulo II, Título IV,  
pelo seguinte:  
"b) Os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos  
potenciais de energia hidráulica". 
Justificativa:  
O item VIII do Artigo 30, Capítulo II, Título IV, estabelece que incluem-se entre os bens da União “Os 
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica”, (rifo nosso) sem a exclusão de nenhum.  
Entendimento este ratificando pelo Artigo 231, Capítulo I, Título VIII que estabelece: 
“As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial e pertencem a 
União.” (Grifo nosso). 
Não poderia ser outro o entendimento, face ao elevado estágio de desenvolvimento, atingido pelos 
vários segmentos da indústria da hidroeletricidade em nosso país, e a dimensão de nossos 
aproveitamentos, hoje estimados em 106,7 GW ano de energia firme. Desses, 49,4 GW ano ou seja 
46,3% situam-se na Amazônia Legal. A participação de energia elétrica no consumo total de energia 
do país tem evoluído de modo significativo, sendo a participação da hidroeletricidade de 90% do total 
da energia elétrica.  

ANO Consumo Total de 
Energia 10° TEP 

Consumo de 
Eletricidade Gwh 

Participação 
Eletricidade (%) 

1970 57.236 38.016 19,4 

1975 86.512 67.912 22,9 

1980 118.359 120.301 29,7 

1985 135.917 172.299 37,0 

A dosagem dos itens XI do Artigo 31, Capítulo 31, Capítulo II, Título IV, com § 1° do Artigo 233, 
Capítulo I, Título VIII, permitirá a União minimizar as desigualdades regionais de acordo com os 
dispositivos a seguir: 

a) Item II do Artigo 4°, Titulo I; 
b) Item IV do Artigo 76, Seção II, Capítulo I, Título V; 
c) Item VII do Artigo 225, Capítulo I, título VIII. 

Para uma avaliação restrita à Amazônia Legal, dos Efeitos da redação constante da Alínea b) do 
Artigo 31, Capítulo II, Título IV do “Substitutivo do Relator”, as seguintes hidroelétricas poderiam 
deixar de ser de responsabilidade da União, pois seria muito discutível classificá-las como de Âmbito 
Interestadual.  

Rio  Estado Usina (UHE) Potência 
(Mw) 

Situação 

Manso  MT Manso 210 Operação último trimestre 91. 
Atendimento ao norte de MT 

Uatumã AM Balbina 250 Operação 2° Trimestre 88 Atendimento a 
Manaus 

Trombetas PA Cach Porteira 700 Operação 2° Trimestre 96. Atendimento a 
Manaus 

Jamiri RO  Samuel  217 Operação 2° Trimestre 89. Atendimento a 
Porto Velho AC. 

Jiparaná RO Jiparaná 512 Operação 1° Trimestre 96 Atendimento 
AC/RO. 

Cônscios estamos que a Emenda proposta explicita melhor o entendimento, preservando os 
interesses maiores relativos a integração nacional das régios N/NE/CO. 
Parecer:   
   O aproveitamento energético dos cursos d'água implica em dizer do seu potencial. Assim, ambas as 
formas dizem o mesmo. 
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   EMENDA:28261 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título IV - Capítulo II  
Dê-se ao inciso XIX do Art. 31 a seguinte redação:  
Art. 31 - Inciso XIX - Planejar o sistema  
Nacional de saneamento urbano, incluindo  
habitação, saneamento básico, e transportes urbanos. 
Justificativa:  
A substituição do termo “instituir” por “planejar”, parece-nos mais condizente com a harmonia que 
deve presidir a competência da União, dos Estados e dos Municípios, quando a cada um deles cabe 
zelar interesses da comunidade. Na hipótese presente, a competência da União, de planejamento 
global propiciará mais adequadamente ao município a oportunidade de complementar as medidas 
preconizadas, de acordo com as características regionais, executando no que lhe couber o plano 
básico nacional e realizando os interesses locais. Mormente em se tratando de um país, em que suas 
dimensões continentais rejeitam “per se próprio” a instituição de “sistema” fechado. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28368 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IV - Capítulo II  
Art. 31, Inciso XV  
Sugere-se a supressão do referido inciso XV: 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:28380 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
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Texto:   
   Suprimir do inciso XXI do art. 31 as  
seguintes expressões:  
"e, por este mesmo órgão, nas rodovias e  
ferrovias federais, na parte referente a crimes  
contra a vida e o patrimônio". 
Justificativa:  
A intenção do Legislador é das melhores tendo em vista que há algum tempo passou a ser inaceitável 
o total abandono a que chegaram os caminhoneiros que sofreram a sofrem assaltos à mão armada e, 
não raro, desaparecem de circulação em verdadeiros atentados contra a vida e contra o patrimônio. 
Ocorre que a matéria não pode ser tratada em nível constitucional, enquanto não se atenda a 
realidade que é a ausência total de uma estrutura adequada para por cabo à grande dificuldade por 
que passam tantos quantos transitam pelas rodovias federais. A matéria se resolve por lei ordinária 
que coordenará e disciplinará um sistema de convênios aproveitando a estrutura dominante nos 
Estados, aperfeiçoando-as e dando-lhes recursos capazes de atingirem o objetivo que é o da 
segurança enquanto se trafegue nas rodovias federais. 
Há inclusive no Ministério da Justiça estudos e processos neste sentido.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28498 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 182, seus §§, e 31, V.  
Suprima-se o art. 182 e seus §§, totalmente,  
e a expressão "o estado de defesa", no art. 31, V,  
do Projeto de Constituição. 
Justificativa:  
A instituição do Estado de Defesa é dispensável, em face da previsão do Estado de Sítio, medida 
suficiente para assegurar a ordem pública ou a paz social, nos casos em que se imponha a sua 
aplicação.  
Injustificável, portanto, a adoção dos dois institutos para os mesmos fins.  
Parecer:   
   A Emenda visa a suprimir o art. 182 e parágrafos, que dispõem sobre o Estado de Defesa.  
O texto do Substitutivo se fundamenta na existência de dois mecanismos ou salvaguardas do Estado. 
O Estado de Defesa é medida preliminar que evita a decretação do Estado de Sítio, medida mais 
radical.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28901 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   No Título IV, Capítulo II, acrescente-se o  
item XXIV, e um parágrafo único com a seguinte redação:  
"Art. 31. Compete à União  
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..................................................  
XXIV - Legislar sobre emprego e salário,  
definindo a remuneração do trabalho como a  
necessária para satisfazer as necessidades vitais  
e as necessidades sociais mínimas do assalariado.  
§ único. Para atingir este objetivo, o Poder  
Legislativo editará Relações de Trabalho, no prazo  
máximo de 1 (um) ano a partir da vigência desta  
Constituição." 
Justificativa:  
É crucial que a competência privada de legislar sobre o regime de assalariamento deve caber à 
União: sendo a produção fato nacional, não regional ou local, suas nuanças dependem somente do 
modo de produção adotado. Assim o modo comunal, cooperativo ou corporativo, determinou relações 
sociais de escravidão, servidão ou associação ao trabalhador não-proprietário.  
Modernamente, a organização social capitalista ou socialista está impondo relações, diferentes ou 
não, de assalariamento.  
Aceita comumente, também, é a regra de que o trabalhador deve participar, de algum modo, dos 
frutos da empresa, em decorrência de sua contribuição para o PNB, ao lado do capital e/ou da 
gerência. Razão por que, também modernamente se diz que o salário “mínimo” a ser pago não deve 
ser o necessário para suprir as necessidades vitais, mas conter parcelar de aportes civilizatórios, 
como habitação digna, lazer e ascensão social.  
A nossa Constituinte só me permite dar as linhas gerais. E remeter à legislação ordinária um estudo 
minucioso de natureza cultural, econômica e social que, inclusive, faça o acionamento da CLT.  
Parecer:   
   Foram aprovadas as Emendas que incluem o direito do trabalho entre as matérias da competência 
legislativa da União.  
De resto, a elaboração de um futuro Código de Relações do Trabalho não pertence à parte 
permanente da Constituição. 
   
   EMENDA:29002 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - TÍTULO IV - CAPÍTULO II -  
ART. 31 - INCISO XV  
SUGERE-SE A SUPRESSÃO DO REFERIDO INCISO XV: 
Justificativa:  
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29025 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: inciso XIX do Art. 31  
Substitua, no inciso XIX do art. 31, a  
palavra "saneamento" por "desenvolvimento",  
ficando assim a redação:  
"XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo habitação,  
saneamento básico e transporte urbanos. 
Justificativa:  
A emenda objetiva, primeiro, corrigir um evidente erro de grafia. É claro que a intenção do Relator foi 
a de grafar “desenvolvimento” e não “saneamento”, pois carece de sentido instituir um sistema 
nacional de saneamento urbano, que inclua a habitação, o próprio saneamento básico e os 
transportes urbanos.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29035 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: inciso IX do art. 31  
Incluir a expressão "de ordenação do  
território", conforme redação seguinte:  
"IX - Elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social". 
Justificativa:  
A emenda justifica-se por atribuir à União a competência que é assegurada aos Estados e os 
Municípios, inciso III do Art. 37 e inciso VII do Art. 45, respectivamente. Com efeito, os dois 
dispositivos citados asseguram, aos Estados, a competência para “estabelecer diretrizes gerais de 
ordenação de seu território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural” [...] e, aos 
Municípios, competência para “promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, 
controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano”.  
Estas duas disposições constitucionais representam significativo progresso sobre o texto das demais 
Constituições brasileiras, que omitiam a questão territorial e urbana. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29104 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   A redação da alínea "b", do item XI, do Art.  
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31, fica modificada para a seguinte:  
art. 31 - ..................................  
Item XI - ..................................  
b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos  
potenciais de energia hidráulica. 
Justificativa:  
A redação atual restringe a competência da União aos “serviços e instalações de energia elétrica no 
âmbito interestadual” e ao “aproveitamento energético dos cursos d’agua pertencentes à União”. 
A permanecer a redação, as empresas subsidiárias da Eletrobrás ficarão impossibilitadas de realizar 
serviços e instalações de energia” elétrica no território dos Estados, o que significa, nas Unidades 
Federativas mais pobres a de extensão territorial expressiva a ausência da União na instalação e 
serviços de energia elétrica, especialmente linhas de transmissão, e as dificuldades da implantação 
de referidos serviços pelas administrações estaduais.  
Contra a redação atual do texto devem ser levados em conta outros dispositivos do Projeto.  
O item VIII, do Artigo 30, por exemplo, inclui entre os bens da União “os recursos minerais e os 
potenciais de energia hidráulica”, sem a exclusão de nenhum.  
O artigo 231 estabelece: 
“As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia elétrica constituem 
propriedade distinga da do solo, para efeito de exploração em aproveitamento industrial e pertencem 
a União”.  
Sob o aspecto constitucional, ficará esdruxula a configuração de situação em que a União, sendo 
detentora do domínio de “potenciais de energia a hidráulica”, fica limitada em sua competência para 
explorá-las, com serviços e instalações no âmbito interestadual e aproveitá-la em cursos d’água a ela 
pertencentes o que significa que, embora detentora dos potenciais de energia hidráulica, mesmo em 
cursos d’água que não lhe pertençam, não poderá explorá-los.  
A competência da União deve ser bastante ampla, no setor, face as elevada estágio de 
desenvolvimento, atingido pelos vários segmentos da indústria da hidro-eletricidade em nosso país, e 
a dimensão de nossos aproveitamentos, hoje estimados em 100,7 GW ano e energia firme. Desses, 
49,4 GW ano, ou seja, 45,3%, situam-se na Amazônia Legal. A participação da energia elétrica no 
consumo total de energia do país tem evoluído de modo significativo, sendo a participação da hidro-
eletricidade de 90% (noventa por cento) do total da energia elétrica.  

ANO Consumo total de 
energia – 10 TEP 

Consumo de 
Eletricidade Gwh 

Participação 
Eletricidade (%) 

1970 57.236 38.016 19,4 

1975 86.512 67.912 22,9 

1980 118.359 120.301 29,7 

1985 135.917 172.299 37,0 

 O disposto no item XI do Artigo 31, combinando com o § 1° do Artigo 233, permitirá a união 
minimizar as desigualdades regionais nos termos preceituados pelos.  

a) Item II do Artigo 4°, 
b) Item IV do Artigo 76; 
c) Item VII do Artigo 225.  

A avaliação restringe à Amazônia Legal, dos efeitos da redação atual da alínea b) do Artigo 31, 
permite concluir que as seguintes hidroelétricas poderão deixar de ser responsabilidade da União, 
pois será muito discutível classifica-las como de Âmbito Interestadual: 

RIO ESTADO USINA (UHS) POTÊNCIA (MN) SITUAÇÃO 

Manso MT Manso  210 Operação último 
trimestre 91. 
Atendimento as 
norte de MT 

Uatumã AM Balbina  250 Operação 2° 
Trimestre 88. 
Atendimento a 
Manaus. 

Trombetas  PA Cach. Porteira  700 Operação 2° 
Trimestre 89. 
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Atendimento a 
Manaus.  

Jamari  RO Samuel  217 Operação 2° 
trimestre 89. 
Atendimento a 
Porto Velho/AS 

Jiparaná RO Jiparaná  512 Operação 1° 
trimestre 96 
Atendimento 
AC/RJ 

A mesma situação se configurava no Nordeste e no Centro-Oeste, se permanecer a redação atual, 
motivo por que é formalizada a Emenda, que visa a integração das regiões N/NE/CO ao País.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29310 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva da alínea "C" do item XXII  
do art. 31 do Substitutivo do Relator ao Projeto  
de Constituição.  
Art. 31 - .................................. 
I (...) XXI  
XXII "C" Suprima-se  
XXIII – ................................... 
Justificativa:  
A Constituição precisa instituir normas aplicáveis. O dano nuclear pode ser causado de inúmeras 
formas, tanto dolosas como/culposas. A possibilidade de responsabilizar alguém pelo dano, mesmo 
sem culpa, é algo que não encontra respaldo na tradição do direito brasileiro e de muito difícil, para 
não dizer impossível aplicação.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29311 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa item III do art. 31 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 31 - ....................... 
I - .............................. 
II - ............................. 
III - assegurar a defesa nacional através das  
forças armadas;  
IV - .......................... 
XXIII – ..................... 
Justificativa:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 373  

 

A emenda proposta visa trazer maior precisão ao texto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29327 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do art. 31 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 31 - Compete à União, tendo em vista  
fundamentalmente a independência e o  
desenvolvimento da Nação e a redução das  
desigualdades regionais:  
I - .............................. 
II (...) XXIII 
Justificativa:  
A emenda proposta pretende trazer ao texto maior definição da competência.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29341 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do § 1o. do art. 31 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 31 - ....................... 
I (...) XXIII  
§ 1o. - SUPRIMA-SE  
§ 2o. – ........................ 
Justificativa:  
A matéria versada no § suprimido não é constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29343 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do § 2o. do art. 31 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição.  
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Art. 31 - .......................  
I (...) XXIII  
§ 1o. ........................... 
§ 2o. - SUPRIMA-SE 
Justificativa:  
A matéria versada no § suprimido não é constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29467 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Modificar o inciso IX, do Artigo 31, que  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 31 - Compete à União:  
I - .......................................  
IX - elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social  
com a participação efetiva em todas as suas fases,  
dos diversos segmentos políticos, sociais e dos  
vários níveis de Governo. 
Justificativa:  
A presente proposta visa incluir os princípios democrático e federativo no processo de planejamento 
em suas fases de elaboração e execução, inclusive.  
Ela reflete a necessidade e os reclamos de toda a Nação brasileira pela descentralização do 
processo atual de planejamento em favor de uma maior participação dos organismos regionais, 
municipais e de todo segmento organizado da sociedade, a maior interessada.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29528 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Visa a Emenda alterar a redação da alínea "B"  
do item XI do Artigo 31, Capítulo II, Título IV,  
pelo seguinte:  
"b - Os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos  
potenciais de energia hidráulica". 
Justificativa:  
O item VIII do Artigo 30, capitulo II, Título IV, estabelece que incluem-se entre os bens da União “Os 
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica”, (grifo nosso) sem a exclusão de nenhuma. 
Entendimento este ratificado pelo Artigo 231, Capítulo I, Título VIII que estabelecer: 
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“As jazidas, minas e demais recurso minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial e pertencem a 
União”.  
Não poderia ser outro o entendimento, face ao elevado estágio de desenvolvimento, atingido pelos 
vários segmentos da indústria da hidroeletricidade em nosso país, e a dimensão de nossos 
aproveitamentos, hoje estimados em 106,7 GW ano de energia firme. Desses, 49,4 GW ano ou seja 
46,3% situam-se na Amazônia Legal. A participação de energia elétrica no consumo total de energia 
do país tem evoluído de modo significativo, sendo a participação da hidroeletricidade de 90% do total 
da energia elétrica. 

ANO CONSUMO TOTAL DE 
ENERGIA 103 TEP 

CONSUMO DE 
ELETRICIDADE Gwh 

PARTICIPAÇÃO 
ELETRICIDADE (%) 

1970 57.236 38.016 19,4 

1975 86.512 67.912 22,9 

1980 118.359 120.301 29,7 

1985 135.917 172.299 37,0 

A dosagem dos itens XI do Artigo 31, Capítulo II, Título IV, com § 1° do Artigo 233, Capítulo I, Título 
VIII, permitirá a União minimizar as desigualdades regionais de acordo com os dispositivos a seguir: 

a) Item II do Artigo 4°, Título I; 
b) Item IV do Artigo 76, Seção II, Capítulo I, Título V,  
c) Item VII do Artigo 225, Capítulo I, título VIII.  

Para uma avaliação restrita à Amazônia Legal, dos efeitos da redação constante na alínea “B” do 
Artigo 31, Capítulo II, Título IV do “Substitutivo do Relator”, as seguintes hidroelétricas poderiam 
deixar de ser de responsabilidade da União, pois seria muito discutível classifica-las como de Âmbito 
Interestadual:  

RIO  ESTADO  USINA (UHE) POTÊNCIA (MW) SITUAÇÃO 

MANSO  MT MANSO  210 Operação último 
trimestre 91. 
Atendimento ao 
norte de Mato 
Grosso. 

UATUMÃ AM BALBINA 250 Operação 2° 
trimestre 88. 
Atendimento a 
Manaus. 

TROMBETAS  PA Cach. Porteira  700 Operação 2° 
trimestre 96. 
Atendimento a 
Manaus. 

JAMARI RO SAMUEL 217 Operação 2° 
trimestre 89. 
Atendimento Porto 
Velho/AC. 

JIPARANÁ RO JIPARANÁ 512 Operação 1° 
trimestre 96. 
Atendimento 
AC/RO 

Cônscios estamos que a Emenda proposta explicita melhor o atendimento preservando os interesses 
maiores relativos a integração nacional das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29574 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IV - Capítulo II  
Art. 31 - Inciso XV  
Sugere-se a supressão do referido inciso XV: 
Justificativa: 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29610 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO 21 DO ARTIGO 31  
Suprima-se do inciso 21 do artigo 31 do  
Substitutivo do Relator a seguinte expressão  
final: ..."e, por este mesmo órgão, nas rodovias  
federais, na parte referente a crimes contra a  
vida e o patrimônio". 
Justificativa: 
A expressão a ser supressa contém regra de difícil execução a cargo da Polícia Federal, não 
havendo qualquer vantagem para a apuração criminal deferir-lhes competência para tanto, que 
sempre foi atribuição das Polícias Civis, como deve continuar sendo.  
Conferindo, agora, essa atribuição para a Polícia Federal ocorrerá o acionamento de dois órgãos 
policiais, quando da apuração de um mesmo delito; A Polícia Federal se encarregaria da investigação 
e a Civil do inquérito, rompendo com a unidade do procedimento processual criminal.  
A atribuição da polícia judiciária deve estar jungida à competência do órgão judiciário encarregado de 
processar e julgar a infração penal.  
A competência da justiça comum torna obrigatória a apuração e realização do inquérito criminal pela 
Polícia criminal pela Polícia Civil, como no caso.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29615 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   No inciso IX do Art. 31 incluir a expressão  
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"de ordenação do território", o que daria a este  
inciso a seguinte redação:  
"IX - Elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social". 
Justificativa: 
A emenda justifica-se por atribuir à União a competência que é assegurada aos Estados os 
Municípios, inciso III do Art. 25 e inciso VII do Art. 45, respectivamente. Com efeito, os dois 
dispositivos citados asseguram, aos Estados, a competência para “estabelecer diretrizes gerais de 
ordenação de seu território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural” [...] e, aos 
Municípios, competência para “promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, 
controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano”.  
Estas duas disposições constitucionais representam significativo progresso sobre o texto das demais 
Constituições brasileiras, que omitiam a questão territorial e urbana. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29616 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   No inciso XIX do Art. 31, substituir a  
palavra saneamento por desenvolvimento, ficando o  
inciso com a seguinte redação:  
"XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo, entre outros,  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 
Justificativa: 
A emenda objetiva, primeiro, corrigir um evidente erro de grafia.  
É claro que a intenção do Relator foi a de grafar “desenvolvimento” e não “saneamento”, pois carece 
de sentido instituir um sistema nacional de saneamento urbano, que inclua a habitação, o próprio 
saneamento básico e os transportes urbanos. Segundo, é preciso incluir, logo após a palavra 
incluindo, a expressão entre outros, para explicitar que o desenvolvimento urbano tem caráter 
complexo, indisciplinar e multisetorial que não se esgota nos seus três aspectos principais – 
habitação básico e transportes urbanos.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29748 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO. Inclua-se no Artigo 31,  
do Substitutivo, os seguintes Incisos:  
- Estabelecer políticas gerais e setoriais,  
bem como elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
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desenvolvimento econômico e social.  
- Instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano que deverá ser integrado,  
entre outros, pelos subsistemas nacionais de  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos.  
- Instituir um sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
base a bacia hidrográfica integrando sistemas  
específicos das Unidades da Federação. 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29833 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: inciso XIX do Art. 31  
Acrescente ao inciso XIX do Art. 31, depois  
da palavra "incluindo", a expressão "entre outros":  
"XIX - instituir o sistema nacional de  
saneamento urbano, incluindo, entre outros,  
habitação, saneamento básico e transportes  
urbanos;" 
Justificativa: 
É preciso incluir, logo após a palavra incluindo, a expressão entre outros, para explicitar que o 
desenvolvimento urbano tem caráter complexo, indisciplinar e multissetorial que não se esgota nos 
seus três aspectos principais – habitação, saneamento básico e transportes urbanos.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29879 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Artigo 31 e inciso XVIII, do projeto,  
passam a ter a seguinte redação:  
Art. - Ao legislar sobre águas, a União definirá:  
1 - A política e o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando  
sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos  
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Territórios.  
II - Os critérios de outorga de direito de  
uso das águas. 
Justificativa 
A competência da União, para legislar sobre águas, já está prevista no inciso V, do art. 32, do projeto. 
Por isso, a definição da política nacional, do sistema, assim como a referência aos critérios de 
outorga de direito deverão ser expressas de outra forma. 
Parecer:   
   A matéria emendada não está referenciada de acordo com o Substitutivo, além de contrariar a 
orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30006 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Ao artigo 31, inciso XIII, inclua-se:  
"organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal"  
Ao artigo 194, inclua-se o inciso VI:  
"VI - "polícia rodoviária federal" 
Justificativa: 
   A emenda atende à necessidade de garantir uniformidade do procedimento do poder de polícia, 
evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista inclusive o transporte interestadual e 
internacional de passageiros e cargas, com a manutenção da comunicação por radiofonia, como é de 
interesse da segurança, a nível nacional. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30015 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o item XXI do artigo 31. 
Justificativa: 
O item a ser suprimido, como apresentado, apenas cria confusão quanto a competência da Polícia 
Federal.  
Os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras, como a apuração dos crimes contra a vida de 
funcionários públicos no exercício de seus cargos em ferrovias e rodovias federais, bem como contra 
o patrimônio da União, já são atribuições do Departamento de Polícia Federal, não sendo necessário 
citá-los em separado, o que, inclusive, contraria o espirito de se “enxugar” a nova Constituição 
Brasileira. 
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Parecer:   
   A emenda não comparada à orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30021 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item "XIII" do art. 31 a seguinte redação:  
"Art. 31 - ..................................  
XIII - organizar e manter a polícia federal,  
a polícia rodoviária federal e a polícia  
ferroviária federal, bem como a polícia civil, a  
polícia militar e o corpo de bombeiros militar do  
Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
   A polícia rodoviária federal e a polícia ferroviária federal, além de integrarem atualmente a estrutura 
de um mesmo Ministério, desempenham missões idênticas nas suas respectivas áreas de atuação. 
Assim sendo, não se justifica sua exclusão do dispositivo em apreço. Nossa emenda, portanto, visa 
assegurar à polícia ferroviária o mesmo tratamento dado à sua congênere.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30072 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação aos incisos XIII e XXI do  
Art. 31 do Substitutivo do Relator.  
"XIII - organizar e manter a polícia federal  
bem como a polícia civil, a polícia militar e o  
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e  
dos Territórios.  
XXI - executar os serviços de polícia  
marítima, aérea e de fronteiras, através da  
polícia federal." 
Justificativa: 
   Através dessa nova redação, suprime-se a polícia rodoviária federal e modifica-se atribuições da 
polícia federal, face os seguintes motivos: 
   - O patrulhamento das rodovias federais constitui apenas uma dentre tantas espécies de 
policiamento que o Estado está obrigado a prestar a população. Situa-se no mesmo plano de 
policiamento florestal, de mananciais e lacustres do policiamento de trânsito nas vias urbanas, do 
patrulhamento das rodovias estaduais, para citarmos apenas essas espécies. 
   -  A matéria integra o amplo campo da Segurança Pública, estando consubstanciada nos princípios 
gerais que o art. 194 e seus parágrafos do Substituto do Relator arrola sobre o assunto. 
   -  O tratamento específico do assunto com o porte de matéria constitucional configura um 
detalhamento excessivo que afeta os princípios norteadores da elaboração do texto da nova Carta 
Magna. 
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   -   O dispositivo antes referido (art. 194 e Parágrafos) estabelece com clareza o lineamento básico 
sobre segurança pública, cabendo a legislação ordinária competência para dispor não só sobre esta 
espécie (patrulhamento rodoviário federal) como sobre todas as demais que se enquadram naquele 
lineamento. 
   - A consagração do princípio federativo, por sua vez, exige que a execução dos atos administrativos 
que visam aplicar as normas de trânsito e tráfego interestadual estatuídas pela União, seja da alçada 
dos Estados membros, pois esses já dispõem de adequada estrutura operacional de polícia ostensiva 
(através da Polícia Militar) e de polícia judiciária (através da polícia civil) distribuída em todos os 
municípios que integram seus territórios. 
   - A adequada e uniforme aplicação do regramento sobre trânsito e tráfego exige que apenas uma 
instituição, no território de cada Estado-membro, tenha tal distinção. Há prejuízos incontestes ao 
contribuinte, usuário da rodovia, ao deparar-se com duas estruturas, uma Federal outra Estadual para 
exercerem a mesma atividade policiamento rodoviário apenas porque parte da malha rodoviária foi 
implantada pela União e parte pela Unidade federada. 
   - Sob o ponto de vista operacional, a duplicidade gera descontinuidade na ação policial, 
especialmente nos grandes centros urbanos, pois por ocasião de ocorrências policiais de porte como 
assaltos a bancos, sequestros e fugas de presos, os entraves burocráticos que surgem para o 
engajamento de diferentes polícias ostensivas - polícia militar e polícia rodoviária federal - nas 
operações inviabiliza em grande parte a atuação policial. 
   - Constata-se ainda que nos dias atuais, na maioria dos Estados membros, a polícia militar, face a 
notória insuficiência de meios materiais e humanos da patrulha rodoviária federal, realiza mediante 
convenio, através dos batalhões de polícia rodoviária da PM, o patrulhamento rodoviário em 
significativa porção das estradas federais no território do Estado. 
   - No que concerne a execução dos serviços de polícia dos crimes contra a vida e o patrimônio 
ocorridas nas rodovias e ferrovias federais, que o Substitutivo do Eminente relator atribui a polícia 
federal no inciso XXI do Art. 31, tal tarefa constituir-se-á em grande desvio de finalidade das nobres 
missões daquele órgão federal, obrigando-o a reestruturar-se integralmente para implantar ao longo 
das rodovias e ferrovias, frações operacionais capacitadas ao pleno exercício da polícia judiciária na 
investigação e apuração de ilícitos penais comuns, como são em sua grande maioria os delitos do 
trânsito, quando sabe-se que os Estados membros, por meio de suas polícias civis estão aptos e 
tradicionalmente vem exercendo, com eficácia, tal atribuição. 
   -  Finalmente, reafirma-se mais uma vez a necessidade de ser respeitado o princípio federativo, tão 
decantado mas até o presente pouco considerado. 
   - Conforme se salientou no início dessa emenda, o aspecto segurança pública constituiu-se, de 
acordo com a própria proposta atual de Constituição, uma responsabilidade dos estados federados. 
Portanto, há que se deixar a federação atuar com racionalidade, permitindo-se que os Estados-
membros exerçam suas autoridades, inclusive sobre as rodovias federais situadas em seus 
territórios. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30105 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se no item XVIII do Art. 31 do  
Substitutivo a expressão gerenciamento pela  
expressão administração. 
Justificativa 
Emenda da redação, que visa especificar a noção que se pretender seja resultado da ação 
governamental, qual seja, a administração dos recursos hídricos, ao invés da referência gerenciar, 
mais apropriada para situações empresariais.  
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Parecer:   
   Os termos não são equivalentes e, por esse motivo, optamos por manter o que consta do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:30133 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do item XX do Art. 31 do  
Substitutivo a expressão "e viação". 
Justificativa: 
A supressão proposta se deve ao fato de que existe semelhança de sentido entre a expressão 
transporte e viação, sendo esta última tão somente uma forma mais antiquada de se referir a mesma 
ideia.  
Parecer:   
   A expressão impugnada já está estereotipada pela tradição, a ponto de torná-la vinculada ao termo 
principal. 
   
   EMENDA:30234 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao Art. 5o. e Art. 31, II do Substitutivo do  
Relator, na Comissão de Sistematização, dê-se a  
seguinte redação:  
"Art. 5o. - O Brasil fundamentará suas  
relações internacionais nos princípios da  
soberania nacional, da intocabilidade dos direitos  
humanos, do direito à autodeterminação dos povos,  
da igualdade dos Estados, da solução pacífica dos  
conflitos internacionais, da defesa da paz, da  
renúncia à guerra de conquista, direta ou  
indiretamente, por si ou em conexão com outro  
Estado; do repúdio ao terrorismo e da cooperação  
com todos os povos, para a emancipação e o  
progresso da humanidade."  
"Art. 31.................................  
II - Declarar a guerra, observado o disposto  
no Art. 5o., e celebrar a paz;" 
Justificativa: 
O que o Art. 5° pretende é um elenco de princípios direcionadores da sua política exterior, e não 
apenas um, como dá a entender a redação original.  
Entre esses princípios, foi omitido o da expressa renúncia à guerra de conquista, que agora se 
acrescenta.  
Princípio constante das Constituições brasileiras de 1946, 1967 e 1969, a expressa renúncia à guerra 
de conquista, no texto constitucional, representa importante passo para a manutenção de amistosas 
relações diplomáticas com outros Estados, principalmente aqueles com os quais o Brasil se limita 
geograficamente.  
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Em decorrência dessa redação do art. 5°, o art. 31, item II, também deve ser alterado, já que a União 
só poderes para declarar uma guerra se esta não tiver objetivo expansionista, declarado ou oculto. 
Assim, antes de declarar uma guerra, deverá a União examinar detalhadamente as circunstâncias do 
caso, para verificar se a participação do Brasil resultaria, mesmo indiretamente, na anexação de 
novos territórios.  
É de ressaltar, finalmente, que segundo toda a doutrina do Direito Internacional Público, não constitui 
guerra de conquista a movida com o propósito de readquirir a posse de território brasileiro que haja 
sido violenta ou fraudulentamente anexado ao território do outro Estado.  
Daí a certeza do autor desta proposta de que a matéria gozará da aprovação dessa Augusta 
Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o acréscimo sugerido pelo ilustre constituinte já está implicitamente 
entendido, quando o texto do Substitutivo refere-se à "solução pacífica dos conflitos " e a "defesa da 
paz". 
   
   EMENDA:30247 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
A redação da Alínea "b", do Item XI, do Art.  
31, fica modificada para a seguinte:  
Art. 31 ....................................  
Item XI ....................................  
b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos  
potenciais de energia hidráulica. 
Justificativa: 
A redação atual restringe a competência da União aos “serviços e instalações de energia elétrica no 
âmbito interestadual” e ao “aproveitamento energético dos cursos d’agua pertencentes à União”. 
A permanecer a redação, as empresas subsidiárias da Eletrobrás ficarão impossibilitadas de realizar 
serviços e instalações de energia” elétrica no território dos Estados, o que significa, nas Unidades 
Federativas mais pobres a de extensão territorial expressiva a ausência da União na instalação e 
serviços de energia elétrica, especialmente linhas de transmissão, e as dificuldades da implantação 
de referidos serviços pelas administrações estaduais.  
Contra a redação atual do texto devem ser levados em conta outros dispositivos do Projeto.  
O item VIII, do Artigo 30, por exemplo, inclui entre os bens da União “os recursos minerais e os 
potenciais de energia hidráulica”, sem a exclusão de nenhum.  
O artigo 231 estabelece: 
“As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia elétrica constituem 
propriedade distinga da do solo, para efeito de exploração em aproveitamento industrial e pertencem 
a União”.  
Sob o aspecto constitucional, ficará esdruxula a configuração de situação em que a União, sendo 
detentora do domínio de “potenciais de energia a hidráulica”, fica limitada em sua competência para 
explorá-las, com serviços e instalações no âmbito interestadual e aproveitá-la em cursos d’água a ela 
pertencentes o que significa que, embora detentora dos potenciais de energia hidráulica, mesmo em 
cursos d’água que não lhe pertençam, não poderá explorá-los.  
A competência da União deve ser bastante ampla, no setor, face as elevada estágio de 
desenvolvimento, atingido pelos vários segmentos da indústria da hidro-eletricidade em nosso país, e 
a dimensão de nossos aproveitamentos, hoje estimados em 100,7 GW ano e energia firme. Desses, 
49,4 GW ano, ou seja, 45,3%, situam-se na Amazônia Legal. A participação da energia elétrica no 
consumo total de energia do país tem evoluído de modo significativo, sendo a participação da hidro-
eletricidade de 90% (noventa por cento) do total da energia elétrica.  

ANO Consumo total de Consumo de Participação 
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energia – 10 TEP Eletricidade Gwh Eletricidade (%) 

1970 57.236 38.016 19,4 

1975 86.512 67.912 22,9 

1980 118.359 120.301 29,7 

1985 135.917 172.299 37,0 

 O disposto no item XI do Artigo 31, combinando com o § 1° do Artigo 233, permitirá a união 
minimizar as desigualdades regionais nos termos preceituados pelos.  

a) Item II do Artigo 4°, 
b) Item IV do Artigo 76; 
c) Item VII do Artigo 225.  

A avaliação restringe à Amazônia Legal, dos efeitos da redação atual da alínea b) do Artigo 31, 
permite concluir que as seguintes hidroelétricas poderão deixar de ser responsabilidade da União, 
pois será muito discutível classifica-las como de Âmbito Interestadual: 

RIO ESTADO USINA (UHS) POTÊNCIA (MN) SITUAÇÃO 

Manso MT Manso  210 Operação último 
trimestre 91. 
Atendimento a 
norte de MT 

Uatumã AM Balbina  250 Operação 2° 
Trimestre 88. 
Atendimento a 
Manaus. 

Trombetas  PA Cach. Porteira  700 Operação 2° 
Trimestre 89. 
Atendimento a 
Manaus.  

Jamari  RO Samuel  217 Operação 2° 
trimestre 89. 
Atendimento a 
Porto Velho/AS 

Jiparaná RO Jiparaná  512 Operação 1° 
trimestre 96 
Atendimento 
AC/RJ 

A mesma situação se configurava no Nordeste e no Centro-Oeste, se permanecer a redação atual, 
motivo por que é formalizada a Emenda, que visa a integração das regiões N/NE/CO ao País.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A redação atualmente adotada no Substitutivo foi objeto de apreciação e acordo entre o Srs. 
Constituintes membros da Comissão. 
   
   EMENDA:30356 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Aditiva Modificativa:  
Dê-se a alínea "c", do item XXII, do art. 31,  
do Substitutivo, a seguinte redação:  
XXII .......................  
a ..........................  
b ........................ 
c) a responsabilidade por danos decorrentes  
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de atividades nucleares independe da existência  
de culpa. 
Justificativa: 
A redação fica melhorada se acrescentarmos a expressão decorrentes de atividades nucleares e não 
puta e simplesmente danos nucleares como se encontra no substitutivo. 
Parecer:   
   A alteração proposta é de natureza redacional. Dentro deste enfoque, preferimos manter o texto tal 
como está no Substitutivo. 
   
   EMENDA:30407 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa Ao Artigo 31  
Suprima-se a palavra inclusive, da alínea "a"  
do inciso XI. 
Justificativa: 
É demasia e admite interpretação ambígua.  
Parecer:   
   Pela aprovação, tal como propõem os autores da Emenda. 
   
   EMENDA:30669 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Dispositivo Emendado - Art. 31, inciso XI ,  
alínea "a" e parágrafos 1o. e 2o.  
Sugere-se a seguinte redação à alínea "a"  
a) Os serviços de radiodifusão.  
Suprimam-se os parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
Pedimos a modificação da Alínea “a” e a supressão dos Parágrafos 1° e 2° uma vez que o Artigo 234 
abrange todo o assunto pertinente às Telecomunicações, Comunicação Postal, Telegráfica e de 
Dados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30757 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 31  
Acrescente-se ao Art. 31 do Projeto de  
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Constituição, o seguinte inciso:  
Art. 31 - .............................. 
Inciso ... - Delegar à iniciativa privada,  
sob regime de concessão ou permissão os serviços  
de transportes coletivos Rodoviários  
interestaduais e internacionais de passageiros. 
Justificativa: 
O texto do Projeto omite norma de competência, necessária, para definir o regime jurídico de 
delegação dos serviços de transportes rodoviários interestaduais e internacionais. 
Por outro lado, não é demais deixar claro que se trata de setor, embora de utilidade pública, em que o 
Estado não tem o menor interesse em atuar, motivo por que o regime de exploração deve ser o de 
delegação, por concessão ou permissão à iniciativa privada.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por ser desnecessária a previsão constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:30914 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adicione-se no inciso XIV do art. 31 o termo  
geologia, tendo por fim o inciso a seguinte redação.  
Art. 31 - ....................... 
XIV - Organizar e manter os serviços oficiais  
de estatística, geografia, geologia e cartografia  
de âmbito nacional. 
Justificativa: 
Incluir a geologia no item XV do ART 8° vem no sentido de garantir a efetivação de uma antiga 
reinvindicação do setor minero-geológico nacional, com a viabilização da criação do Serviço 
Geológico Nacional.  
Sem dúvida esta medida será um impulso de grande porte no conhecimento geológico do nosso 
território, contribuindo para a ampliação da soberania e independência nacional.  
Parecer:   
   Não nos parece conveniente a inclusão da matéria pretendida no previsto do inciso XIV do art. 31 
que se relaciona mais com a informação de dados. 
   
   EMENDA:30980 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva: Art. 31, inciso XX  
Acrescente-se ao art. 31, inciso XX  
Art. 31 Compete à União:  
XX - Estabelecer princípios e diretrizes para  
o sistema nacional de transportes, viação e  
TRÂNSITO. 
Justificativa: 
Desta forma se poderá criar um enfoque sistêmico que, além de abordar o trânsito e o tráfego através 
do código nacional de trânsito, propicie ainda a preparação de um código nacional de transportes ou 
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de uma lei orgânica que defina competências e correlações entre ambos os sistemas de modo a 
esclarecer as regras a que serão submetidos os participantes setoriais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a matéria se insere no âmbito da legislação ordinária, sendo 
desnecessária previsão constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:30998 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao item XVII do art. 31  
Art. 31 - ....................... 
XVII - planejar e promover a defesa civil  
permanente contra as calamidades públicas,  
especialmente, as secas e as inundações, conforme  
dispuser em lei. 
Justificativa: 
A atual Constituição, artigo 8°, item XIII, confere à União a competência para organizar a defesa 
permanente contra as calamidades públicas, especialmente a seca e as inundações.  
A questão concernente a calamidades públicas já mereceu amplos debates e estudos nos diferentes 
níveis de governo, federal, estadual e municipal, notadamente no tocante a seca e inundações, 
eventos de ocorrência mais frequente no país.  
Atualmente, o campo de atuação da defesa civil apresenta outras peculiaridades, além das referentes 
a seca e a inundações, em face dos tremores de terra, por exemplo, devendo o problema se 
encarado, por isso mesmo, nhoque tange a seus efeitos, como de natureza permanente, a despeito 
de sua periodicidade.  
A alteração proposta, acrescenta as palavras “civil” e “conforme dispuser a lei” , com o objeto de 
aperfeiçoar o texto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31124 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   A alínea "b", do item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, passa a ter a seguinte redação:  
"Título IV  
Capítulo II  
Art. 31 ...................... 
XI ............................. 
b - Os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água". 
Justificativa: 
A redação ora sugerida para a alínea b visa restabelecer o princípio consagrado no Direito Brasileiro, 
desde 1934 com o Código de Águas e da Constituição de 1946 que assegura a competência federal 
para os serviços de energia elétrica. A manutenção do princípio é fundamental para o 
desenvolvimento equilibrado desse seguimento básico da economia nacional, com planejamento a 
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nível nacional. A competência na matéria não impede a descentralização na execução. Como hoje 
ocorre, através de empresas sob controle dos Estados membros ou da iniciativa privada.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31485 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do Art. 31 do Substitutivo do  
relator, a seguinte redação:  
Art. 54 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - decretar o estado de sítio e a  
intervenção federal: 
Justificativa: 
Propomos a alteração na redação do disposto no item V do Art. 54, retirando a expressão “o estado 
de defesa”, uma vez que estamos apresentando emenda suprimindo os artigos no projeto que se 
referem ao “Estado de Defesa”.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31579 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 31, alínea "f", inciso XI  
Acrescente-se ao art. 31, alínea "f", inciso  
XI com a seguinte redação:  
"f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos - em extensas 
regiões, visando ao fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e 
domiciliares, faz-se indispensável assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços 
de distribuição do gás combustível canalizado de qualquer ordem, cujo tratamento exige orientação 
técnica uniforme e compatibilidade com os interesses gerais do País.  
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás 
combustível canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, 
para situar-se na órbita de problema nacional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura já foi atendida com a supressão do inciso V do 
artigo 37, que dava essa competência aos Estados Federados. 
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   EMENDA:31590 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: art. 31  
Suprima-se o § 1o. do art. 31, passando o § 2o.  
do mesmo artigo à condição de parágrafo único.  
Fica suprimido o § 1o. do art. 31, passando o  
§ 2o. a Parágrafo Único. 
Justificativa: 
A proposição de supressão do § 1° do art. 31 decorre da inclusão de mais inciso, englobando parte 
das disposições dele constantes.  
Parecer:   
   Consideramos necessária a manutenção do dispositivo inquinado, motivo pelo qual rejeitamos a 
presente Emenda. 
   
   EMENDA:31591 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 31.  
Acrescente-se o inciso XXIV, com a seguinte redação:  
"XXIV - processar por intermédio da rede  
pública o fluxo de dados transfronteiras". 
Justificativa: 
A edição deste inciso representa a fusão de disposições do § 1°, que ora se propõe seja suprimido, 
com acréscimo novo, objetivando melhor adequar a matéria aos objetivos colimados.  
Nossa expectativa é de que possamos alcançar esse desiderato.  
Parecer:   
   A falta de informação sobre qual dispositivo é proposta é a fusão com o § 1o. do artigo 31, torna 
impraticável a aprovação da presente Emenda. 
   
   EMENDA:31613 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 31, alínea "b", inciso XI  
Substitua-se a alínea "b" do inciso XI do  
art. 31 pela seguinte:  
b - os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água". 
Justificativa: 
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A redação ora sugerida para a alínea b visa restabelecer o princípio consagrado no Direito Brasileiro, 
desde 1934 com o Código de Águas e da Constituição de 1946 que assegura a competência federal 
para os serviços de energia elétrica. A manutenção do princípio é fundamental para o 
desenvolvimento equilibrado desse seguimento básico da economia nacional, com planejamento a 
nível nacional. A competência na matéria não impede a descentralização na execução. Como hoje 
ocorre, através de empresas sob controle dos Estados membros ou da iniciativa privada.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31709 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   1MENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 31.  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 31 do  
Substitutivo do Relator:  
Art. 31. - Compete à União  
..................................................  
XI ..........................................  
a) os serviços nacionais interestaduais e  
internacionais de telecomunicações. 
Justificativa: 
O texto proposto corrige impropriedade existente no original do Anteprojeto/Substitutivo do Relator. 
Tanto Radiodifusão quanto Comissões de dados são modalidades de Telecomunicações, não se 
justificando o detalhamento pleonástico em texto constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31809 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Fica acrescida ao item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, a alínea "f", com a  
seguinte redação:  
"Título IV  
Capítulo II  
Art. 31  
XI ............................. 
f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, 
visando ao funcionamento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, 
faz-se indispensável assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição 
do gás combustível canalizado de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme 
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e compatibilidade com os interesses gerais do País, conforme a redação sugerida para a letra f do 
artigo 31. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás 
combustível canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, 
para situar-se na órbita de problema nacional.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31812 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
A alínea "b", do item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, passa a ter a seguinte  
redação:  
"Título IV  
Capítulo II  
Art. 31 - .................... 
XI - ............................ 
b - os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água." 
Justificativa: 
A redação ora sugerida para a alínea b visa restabelecer o princípio consagrado no Direito Brasileiro, 
desde 1934 com o Código de Águas e da Constituição de 1946 que assegura a competência federal 
para os serviços de energia elétrica. A manutenção do princípio é fundamental para o 
desenvolvimento equilibrado desse seguimento básico da economia nacional, com planejamento a 
nível nacional. A competência na matéria não impede a descentralização na execução. Como hoje 
ocorre, através de empresas sob controle dos Estados membros ou da iniciativa privada.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31879 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PDT/DF) 
Texto:   
   Alterar o texto do item XXII, letra "c", do  
art. 31 para o seguinte:  
"a responsabilidade civil por danos nucleares  
independe da existência de culpa." 
Justificativa: 
O qualificativo “civil” aposto ao substitutivo “responsabilidade” visa a elidir qualquer possibilidade de 
dúvida, a mais disparatada, sobre a improvável hipótese de que se pretendesse estender ao terreno 
penal tal responsabilidade sem culpa.  
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31913 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adicione-se ao inciso XIV do Art. 31 o termo "geologia"  
Art. 31 - XIV - Organizar e manter os  
serviços oficiais de estatística, geografia,  
geologia e cartografia no âmbito nacional. 
Justificativa: 
Incluir a geologia no item XV do Art. 31 vem no sentido de garantir a efetivação de uma antiga 
reinvindicação do setor minero-geológico nacional, com a viabilização da criação do Serviço 
Geológico Nacional.  
Sem dúvida esta medida será um impulso de grande porte no conhecimento geológico do nosso 
território, contribuindo para a ampliação da soberania e independência nacional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32091 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprimir, no item XIX do Art. 31, os  
adjetivos "urbanos" e "urbanos". 
Justificativa: 
Não parece razoável que a competência da União para “instituir o sistema nacional de saneamento, 
incluindo habitação, saneamento básico e transportes” deva limitar-se aos perímetros urbanos, porém 
estender-se a todo o território nacional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32099 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar, na abertura do item VI do Art.  
31, o verbo - "produzir". 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 393  

 

Parece razoável que, no próprio texto constitucional, não se exclua o Estado – ao lado de sua 
atribuição de “autorizar e fiscalizar a produção de material bélico” – da possibilidade de acaso vir, ele 
mesmo, a produzir tal material, se e quando conveniente ao interesse nacional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32114 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Inverter, no item XX do Art. 31, a expressão  
- "transportes e viação" - Para: "viação e transportes" 
Justificativa: 
Não é razoável revogar-se um Decreto por Dispositivo Constitucional. Por outro lado, tais áreas 
devem ser cautelosamente estudadas pelas partes interessadas.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32116 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprimir, do item XIII do art. 31, a  
expressão - "a polícia civil". 
Justificativa: 
   Considerando embora uma excessiva interferência federal na autonomia do Distrito Federal, pode-
se ter como admissível que a União detenha a competência de "organizar e manter a polícia militar e 
o corpo de bombeiros militar" da Capital da República. Tal competência, porém, não parece razoável 
seja estendida à polícia civil. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32136 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Fica acrescida ao item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, a alínea "f", com a  
seguinte redação:  
"Título IV  
Capítulo II  
Art. 31 - ...................................  
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XI - ........................................  
f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos - em extensas 
regiões, visando ao fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e 
domiciliares, faz-se indispensável assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços 
de distribuição do gás combustível canalizado de qualquer ordem, cujo tratamento exige orientação 
técnica uniforme e compatibilidade com os interesses gerais do País, conforme a redação sugerida 
para a letra f do artigo 31. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás 
combustível canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, 
para situar-se na órbita de problema nacional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura já foi atendida com a supressão do inciso V do 
artigo 37, que dava essa competência aos Estados Federados. 
     
   EMENDA:32380 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso VI do artigo 31 as  
expressões "explosivos e substâncias tóxicas"  
passando o dispositivo a ter a seguinte redação:  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, explosivos e  
substâncias tóxicas. 
Justificativa: 
A redação estabelecida no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização atende melhor à 
segurança pública. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:32418 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 31  
TEXTO  
Art. 31 - Compete à União Federal:  
I - Manter relações com Estados estrangeiros  
e com eles celebrar Tratados e Convenções;  
II - participar de organizações internacionais;  
III - declarar a guerra e celebrar a paz;  
IV - organizar as Forças Armadas, a segurança  
das fronteiras e a defesa externa;  
V - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele operem  
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temporariamente;  
VI - decretar o estado de sítio, o estado de  
alarme e a intervenção federal;  
VII - autorizar e fiscalizar a produção e o  
comércio de material bélico, de armas e  
explosivos;  
VIII - organizar e manter a polícia federal;  
IX - exercer a classificação de diversões públicas;  
X - emitir moeda;  
XI - fiscalizar as operações de crédito, de  
capitalização e de seguros;  
XII - planejar e promover o desenvolvimento  
nacional, ouvidos os Estados e os órgãos regionais  
interessados;  
XIII - estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, habitação e informática;  
XIV - manter o serviço postal e o Correio  
Aéreo Nacional;  
XV - organizar a defesa permanente contra as  
calamidades públicas, especialmente as secas e as  
inundações;  
XVI - explorar, diretamente ou mediante  
autorização ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza, observado  
o disposto no § 4o., do art. 328;  
c) a navegação aérea, aeroespacial e a  
utilização da infraestrutura aeroportuária:  
d) as vias de transporte entre portos  
marítimos e fluviais e fronteiras nacionais ou que  
transponham os limites de Estado ou Território;  
e) os serviços e instalações de energia  
nuclear de qualquer natureza;  
XVII - manter cooperação econômica,  
administrativa, financeira e cultural com os  
Estados e outras pessoas jurídicas de direito  
público interno;  
XVIII - celebrar convênio e acordo para  
execução de leis e serviços federais;  
XIX - conceder anistia. 
Justificativa 
A emenda visa retomar a partilha de competências estabelecidas no Anteprojeto da Comissão de 
Estudos Constitucionais, que ofereceu novos fundamentos ao federalismo brasileiro, desenvolvendo 
tendências das Constituições de 1934 e 1946.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32622 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
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Substituir a redação da alínea "b", do item  
XI, do artigo 31, pela seguinte:  
Título IV -  
Capítulo II -  
Art. 31 - .................. 
XI - ......................... 
b) serviços e instalações de energia elétrica. 
Justificativa: 
A competência para explorar ou conceder serviços de energia elétrica é exclusiva da União desde 
1934. A manutenção desse regime é indispensável tanto por razões técnicas como por razões 
jurídicas e políticas. Trata-se de um serviço interligado nacionalmente e que tende a integrar num só 
sistema em todo o território nacional.  
Transferir para os Estados parte desta competência irá gerar conflitos jurídicos e políticos em prejuízo 
da Federação, além das desvantagens econômicas decorrentes.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 31 (trinta e um)  
Acrescente-se ao inciso quarto do artigo  
trinta e um, a seguinte expressão:  
Art. 31 - ........................... 
IV -  vedada a concessão de bases militares. 
Justificativa: 
A expressão ora proposta busca adequar o inciso quarto do artigo trinta e um do Substitutivo ao artigo 
quinto, o qual afirma que o Brasil fundamentará suas relações internacionais no princípio da 
independência nacional, na autodeterminação dos povos, na solução pacífica dos conflitos 
internacionais, na defesa da paz.  
A história mundial contém exemplos nos quais a independência nacional e a autodeterminação ficou 
comprometida em virtude da permanência de tropas estrangeiras através da concessão de bases 
militares. Devemos pois, em defesa da nossa soberania afirmar claramente que o nosso país não fará 
concessão de bases militares a quaisquer países ou organizações.  
Propomos, pois, seja incluída no texto constitucional, essa proibição.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32637 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 31  
Acrescente-se no final do inciso VI do artigo  
31 os termos: "armas, explosivos e substâncias  
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tóxicas".  
Art. 31 - .......................... 
VI - armas, explosivos e substâncias tóxicas. 
Justificativa: 
A nossa intenção é retomar a redação original do Projeto Constitucional pois a União deve caber 
também a autorização e a fiscalização da produção e comercialização dos materiais por nos 
acrescentados. Trata-se de maior segurança para os brasileiros.  
É o sentido da presente emenda.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32641 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Letra "b" do inciso  
XI, do Artigo 31 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se a letra "b", do inciso XI, do Art. 31  
a seguinte redação:  
"Art. 31 - ......................... 
XI - ................................. 
b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica no âmbito interestadual, o aproveitamento  
energético dos cursos d'água pertencentes à União  
e os recursos minerais". 
Justificativa: 
Deve competir à União, através do Poder Executivo, com fiscalização do Congresso Nacional (Art. 
77, X, do próprio Substitutivo), a concessão ou permissão para a pesquisa e a lavra de recursos 
minerais. Deixar essa questão sem conveniente e adequado provimento constitucional é transigir com 
um dos interesses fundamentais da sociedade brasileira, na medida em que a exploração de recursos 
minerais se inscreve entre as atividades de superior importância econômica para o País. Justifica-se, 
em consequência, a emenda apresentada.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32656 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso XVIII do artigo 31, passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 31 - Compete à União:  
XVIII - instituir um Sistema Nacional de  
recursos hídricos, "tendo como base a bacia  
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hidrográfica", quando esta abranger mais de um  
Estado da Federação, definindo-se critérios de  
outorga de direitos de seu uso". 
Justificativa 
Para disciplinarmos o uso racional dos recursos hídricos, não podemos deixar dúvidas quanto a sua 
competência, quando a bacia hidrográfica extrapolar os limites geográficos dos Estados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32657 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao inciso XX do art. 31, o seguinte:  
"Art. 31 - Compete à União:  
XX - estabelecer princípios e diretrizes para  
o Sistema Nacional de Transportes, viação e  
gerenciamento costeiro"; 
Justificativa: 
O Brasil, com mais de 8.000 km de costa atlântica, tem no oceano, nas áreas litorâneas e estuarinas, 
fontes importantes de alimentos. Tem também em suas praias, beleza natural invejável que propiciam 
o aproveitamento turístico e recreativo de inúmeras áreas. É ainda da plataforma oceânica que são 
extraídas diariamente milhares de barris de petróleo.  
Entretanto a ocupação desordenada das regiões terrestres litorâneas, o aterro indiscriminado de 
margens, a poluição por esgotos domésticos ou industriais dessas áreas, vem prejudicando não 
somente as atividades jurídicas e recreativas, mas a exploração racional e conservação dos recursos 
das regiões costeiras.  
É importante pois, que a União elabore um plano nacional de gerenciamento costeiro visando orientar 
a utilização racional dos recursos da Zona Costeira, de forma a garantir a qualidade de vida de sua 
população e a efetiva proteção aos ecossistemas nela existentes.  
O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a ser estabelecido em lei especial, deverá dar 
prioridade a proteção dos sistemas naturais: 
I – manguezais, manguezais-aningais, juncais, pântanos salgados e pradarias submersas; 
II – recifes, parcéis e bancos de algas. 
III – ilhas costeiras e oceânicas.  
IV – sistemas de barras, deltas lagunas, estuários e mares interiores; 
V – baías, sacos  enseadas; 
VI – grotas marinhas, pontes e túneis de abrasão; 
VII – promontórios, flechas e tômbolos;  
VIII – restingas e dunas; 
IX – faixas de praias e estirâncios; 
X – costões, costeiras e barreiras;  
XI – florestas litorâneas; 
XII – santuários de visa silvestre. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:32661 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Capítulo II, Título IV:  
Inclua-se, Onde Couber, Os Seguintes Dispositivos:  
Art. ... - Proíbe-se no território nacional a  
instalação e funcionamento de reatores nucleares  
para a produção de energia elétrica, exceto para  
finalidades científicas.  
§ 1o. - As atividades nucleares serão  
exercidas mediante rígido controle do poder  
público, assegurando-se a fiscalização supletiva  
pelas entidades representativas da sociedade civil.  
§ 2o. - A responsabilidade por danos  
decorrentes de atividade nuclear independe da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios.  
Art. ... - Proíbe-se a importação, fabricação  
e transporte de artefatos bélicos nucleares,  
competindo ao Presidente da república o fiel  
cumprimento desses dispositivos, sob pena de  
responsabilidade prevista na Constituição. 
Justificativa: 
Há algumas semanas atrás, a empresa estatal FURNAS, decidiu acionar na Justiça Americana a 
companhia Westinghouse, fabricante do reator nuclear de Angra I. No último dia 6 de agosto, quando 
completou-se o 42° aniversário da explosão da bomba atômica de Hiroshima, foi amplamente 
divulgado pela imprensa que FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, proprietária da Usina Angra I, terá 
que paralisar a dita usina em função da queima do gerador. Divulgou-se que parte significativa dos 
equipamentos instalados em Angra I são obsoletos, comprometendo seriamente a alegada segurança 
de suas instalações. Além do mais “cálculos aproximados estimam que há cinco bilhões de dólares 
em equipamentos espalhados no canteiro de Angra II, nos pátios da Nuclep, em Itaguaí, no Rio, e 
estocados no porto de Hamburgo, na Alemanha”, (Revista “Isto é”, 12/08/87, pág. 73) Esses fatos 
demonstram claramente a situação desastrosa do programa nuclear brasileiro, que, além de uma 
sucessão de enganos, erros e ilusões, produziu também significativas sequelas sociais. Os bilhões de 
dólares já investidos, não só em Angra I, mas até em equipamentos para usinas que não saíram do 
papel, e a existência de recursos enormes em contas bancárias secretas para alimentar um programa 
nuclear paralelo ou autônomo (Folha de São Paulo, 25/12/86 p. 14 e outros), correspondem a valores 
suficientes para proporcionar e melhorar serviços de saneamento básico, de saúde e educação a 
uma parcela razoável da população brasileira.  
Durante os trabalhos desta Assembleia Nacional Constituinte, vários dispositivos foram apresentados 
com propostas semelhantes a presente emenda. De fato, a proibição da instalação e funcionamento 
de reatores nucleares para produção de energia elétrica, exceto para finalidades cientificas, foi 
incluído no anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Social. Os constituintes da Subcomissão 
de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, houveram por bem aprovar a proibição referente aos 
artefatos bélicos nucleares (segundo artigo desta emenda), bem como as questões relativas ao 
controle pelo Poder Público, com a fiscalização supletiva pelas entidades representativas da 
Sociedade civil das demais atividades nucleares (parágrafo 2° do artigo inicial desta emenda) Esses 
princípios e o referente a responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear, os demais 
membros da Comissão de Ordem Social decidiram aprovar e incluir no seu anteprojeto.  
Os fatos registrados demonstram cabalmente a fragilidade dos argumentos utilizados para a defesa 
do Programa Nuclear Brasileiro, oficial ou paralelo: 

1) ACESSO À TECNOLOGIA E CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
Não é através da aquisição de equipamentos nucleares para fins energéticos que o Brasil dominará 
tecnologias modernas. Há melhores formas de se investir em ciência e tecnologia do que esta, entre 
as quais, maiores verbas para organismos científicos como CNPq, FINEP e Universidades; 
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2) NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA POR REATOR NUCLEAR PELO 
ESGOTAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO 

Um dos pontos mais importantes dessa discussão é, mais do que a produção de energia, o consumo 
da mesma. Não é verdadeira a tese de que haverá cada vez maior consumo de energia. A demanda 
energética per capita deverá diminuir até o ano 2000, principalmente em função da melhoria da 
eficiência dos equipamentos utilizados e da maior participação de tecnologias hoje pouco 
empregadas, como o caso da solar, bombas de calor e cogeração, bem como a utilização de modos 
de transporte que gastem menor energia; Além disso, não há confiabilidade na avaliação do 
esgotamento de potencial hídrico brasileiro. De acordo com o Prof. José Goldemberg, físico e reitor 
da Universidade de São Paulo, o Brasil deveria concentrar seus esforços na energia hidrelétrica, mais 
viável e barata (O Estado de São Paulo, edição de 07/08/97) 

3) SEGURANÇA DOS REATORES 
Os acidentes nucleares de Three Mile Island, nos Estados Unidos e Chernobyl, na União Soviética, 
mostraram a fragilidade dos estudos de energia de segurança dos reatores. Entre os estudos mais 
famosos, o Relatório Rasmussem, elaborado por encomenda da Comissão de Energia dos Estados 
Unidos, considerava que a chance de haver um acidente é, em média, um a cada 25 séculos.  
O acidente de Chernobyl liberou apenas 3% de radioatividade e, afora a morte de muitas pessoas, 
afetou sensível e irreversivelmente milhares de outras e ao meio ambiente. Nos Estados Unidos 
chega a 86 o número de usinas que tiveram a sua contratação ou construção canceladas, entre 1975 
e novembro de 1983. Os projetos nucleares da Alemanha Ocidental e do Canadá praticamente não 
avançaram. Os programas da França, Japão e Europa Oriental expandiram-se muito menos do que 
se previu na década de 1970. 
Há entretanto, outras questões que contribuem para uma reflexão mais profunda sobre o problema 
nuclear, entre as quais a do lixo radioativo. A tecnologia ainda não resolveu o problema do o seu 
acondicionamento de forma a impedir a liberação desta radiatividade.  
O renomado físico e especialista na questão nuclear, o Prof. José Goldemberg, reitor da Universidade 
de São Paulo, afirmou recentemente que o “acidente (de Chernobyl) destruiu não apenas um reator 
nuclear, mas a credibilidade desta tecnologia; os enormes esforços de vários governos e da indústria 
nuclear de vender, durante anos, a imagem de que a energia nuclear é uma fonte de energia segura 
e pouco poluente em comparação com o carvão e o petróleo foram desacreditados em uma semana. 
A tentativa soviética de encontrar culpados e julgá-los exemplarmente corresponde provavelmente à 
estratégia de atribuir o acidente a falhas humanas, inocentando, portanto, a tecnologia nuclear” 
(Folha de São Paulo, edição de 05/08/87, pag. A-12). 

4) INEXISTÊNCIA DE FINALIDADES BÉLICAS 
Essa questão é sempre tratada com maior sigilo, fato que se verifica inclusive na legislação atual. No 
subtítulo “As Diretrizes”, do Programa Nuclear Brasileiro, encontramos: “sendo, como são, de caráter 
sigiloso – ULTRA SECRETO – delas tornaremos públicas, tão somente, as linhas gerais que definem 
nossa política nuclear e de que, de direito, o povo deve ter conhecimento para saber como o seu 
governo está atuando num setor que é vital para o desenvolvimento e o futuro de nossa pátria” 
Manifestações recentes de altas autoridades do governo federal parecem confirmar o relatório da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência sobre a intenção do uso militar no Brasil da energia 
nuclear. Contas secretas, com recursos públicos, para movimentar o programa paralelo foram 
amplamente divulgados pela imprensa (Folha de São Paulo, Isto É, Veja e outros). A revelação, pela 
Folha de São Paulo, em 1986, da existência de uma perfuração em uma base da Aeronáutica na 
Serra do Cachimbo, em lugar ermo do Pará, veio reforçar as suspeitas de objetivos militares no 
Programa Nuclear.  
Cabe a todos, comprometidos com o processo atual de transição para a democracia, tornar claro a 
toda a população os assuntos referentes à questão nuclear, pois envolve a vida de milhares de 
pessoas, cujo direito a opinar sobre o tema é inalienável e indispensável.  
Pela magnitude dos bens e valores envolvidos com a questão nuclear, a vida e a saúde de 
populações inteiras, assim como o meio ambiente a ser legado às futuras gerações, é crucial que 
entidades representativas da sociedade civil tenham assegurada a fiscalização supletiva das demais 
atividades nucleares.  
Parecer:   
   Os objetivos da proposição já se encontram suficientemente atendidos pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:32702 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 31  
Acrescenta-se ao art. 31 o item XXIV:  
"Art. 31 - .......................... 
XXIV - cuidar para que as estruturas  
tarifárias dos serviços prestados pelas empresas  
públicas ou sociedades de economia mista das quais  
a União participe acionariamente, estimulem a  
melhoria da produtividade e a redução dos custos  
operacionais, vedando transferências de renda  
entre elas." 
Justificativa: 
Em alguns setores, como o de energia elétrica, a estrutura tarifária aliada à transferência de renda 
entre as companhias estaduais, penaliza as empresas eficientes e premia aquelas que trabalharem 
com custos mais elevados, incentivando a ineficiência e provocando o aumento geral de tarifa em 
todo o Brasil.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33125 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Alínea "a", do Inciso  
XI, do Artigo 31, do Capítulo II, do Título IV, do  
Substitutivo do Sr. Relator da Comissão de  
Sistematização.  
Proponho a seguinte redação para o  
dispositivo emendado:  
"A serviços de telecomunicações;" 
Justificativa: 
A atual redação guarda semelhança com aquela outra do texto constitucional de 1946, art. 5° inciso 
XII, em que se falava de “serviços de telegráficos, de radiocomunicação, de radiodifusão, de telefones 
interestaduais e internacionais”, dispositivo que gerou controvérsias nos tribunais, sobre saber-se se 
os serviços intermunicipais de telecomunicações estavam abrangidos pela restrição monopolística. 
Repetir-se a mesma técnica de redação significará incidir o constituinte de 1987 na mesma 
imprecisão cometida pelo constituinte de 1946.  
De outro lado, a supressão do artigo “os”, deixando o substitutivo “serviços” em gênero, terá o efeito 
de permitir que a iniciativa privada explore serviços de telecomunicações, como é hoje comum aos 
países europeus. Á situação monopolística das telecomunicações já não mais tem razão de ser no 
Brasil, em que o desenvolvimento tecnológico no setor tem sido extraordinário, tendo as empresas 
provadas mais maleabilidade para investimento em novas tecnologias, de modo a não deixar o País 
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atrasar-se em relação aos demais países, considerando-se a atual dificuldade de investimentos do 
setor público.  
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:33126 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Parágrafo primeiro, do  
Art. 31, do Capítulo II, do Título IV, do  
Substitutivo do Sr. Relator da Comissão de  
Sistematização.  
Proponho a supressão dos dispositivos emendados. 
Justificativa: 
Com a devida vênia, “fluxo de dados transferências” não é matéria a ser incluída no texto 
constitucional. Ademais, os dispositivos a serem suprimidos apenas repetem o que já está contido na 
alínea “a”, do inciso XI, do mesmo artigo 31. Os dispositivos não contem normas materialmente 
constitucionais.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33136 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação à alínea "b", do  
inciso XI, do artigo 31, do Capítulo II, da União,  
do Projeto de Constituição:  
Art. 31 - Compete à União:  
XI - .........................  
a) - .........................  
b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água; 
Justificativa: 
O artigo 233, do Capítulo I, do Título VIII, estabelece que o aproveitamento dos potenciais de energia 
hidráulica, depende de autorização ou concessão do Poder Público (União), no interesse nacional. 
Compatível, ainda, com o conteúdo do artigo 233 o artigo 231 estabelece que os potenciais de 
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou 
aproveitamento industrial, e pertencem à União.  
Dessa forma não há de se entender como preceitua o Projeto, um caráter restritivo de aproveitamento 
energético dos cursos d’agua pertencentes a União mas, sim, de todos os aproveitamentos d’agua do 
território nacional de forma integrada e sem permitir diferenciações regionais.  
Não há como se desvincular o Sistema Brasileira de energia elétrica com os aproveitamentos 
energéticos dos cursos d’agua já que a energia elétrica, na sua quase totalidade, é de origem 
hidráulica.  
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O sistema de energia elétrica do Brasil foi planejado e constituído de forma integrada de modo a não 
propiciar diferenciações regionais possibilitando o imperativo atendimento de energia elétrica, 
indispensável ao desenvolvimento industrial, rural e urbano, de forma equitativa.  
A interligação do sistema elétrico nacional, atualmente, é bastante vasto propiciando vários tipos de 
intercâmbios em vários níveis de tensões (voltagens), desde transmissões até distribuição.  
Não se pode vincular as interligações elétricas com divisas geográficas o que implicará, fatalmente, 
numa grande restrição aos interesses nacionais. Os serviços e instalações de energia elétrica, dessa 
forma, não são de âmbito interestadual mas, sim de âmbito nacional em função dos múltiplos 
aproveitamentos hidráulicos e das múltiplos formas de energia que são e podem vir a ser injetadas no 
sistema elétrico nacional (energia nuclear, carvão vegetal, do petróleo, da agroindústria do álcool, 
etc...). 
Compatível com esse espírito o Projeto estabelece no art. 32, inciso V, a competência da União em 
legislar sobre águas e energia. Vai mais além e no art. 230 estabelece tarifas que permitem justa 
remuneração, o regime das empresas concessionárias, o direito do usuário e, até mesmo, a 
obrigatoriedade de manter o serviço adequado e acessível.  
Como pretender restringir “no âmbito” se temos que obter as condições adequadas e acessível em 
todo território nacional? 
Somente a federalização dos serviços de energia elétrica, implantada pela Constituição de 1946, com 
base no Código de Águas de 1934, permitiu fosse uniformizada a frequência elétrica, os padrões de 
tensões e construção, em todo País, estabelecido o planejamento global do setor e a exploração 
racional dos recursos disponíveis. Permitiu a oferta de energia a custos econômicos em todas as 
áreas do território nacional, principalmente em Estados do Norte e Nordeste, cujos custos, de energia 
elétrica seriam insuportáveis, se os sistemas elétricos deixassem a ser um serviço público federal. A 
competência federal não significa qualquer restrição à participação dos Estados na exploração dos 
serviços de energia elétrica, através de sociedade de economia mista sob controle estadual, como 
ocorre atualmente.  
Num país de dimensões continentais sujeito em suas regiões às mais adversas condições climáticas 
não há como conceber atribuições restritivas que impeçam as transferências de grandes blocos de 
energia, através do sistema interligado, das regiões mais favorecidas para as menos favorecidas. 
Há de se destacar, ainda, que num horizonte de 5 anos, os sistemas regionais interligados, será um 
único sistema integrado, não sendo cabível fracionar a competência legislativa e da outorga de 
concessão (ou execução) sob pena de estabelecer-se verdadeiro caos, representado pela 
multiplicidade de normas estaduais e federais incidindo sobre um sistema, cujo gerenciamento 
restará impraticável.  
Não se pode desvincular e nem pretender fracionar instalações de energia elétrica que foi todo 
construído de forma a propiciar ofertas não diferenciadas. 
Não se pode pretender fragmentar todo alicerce existente no setor de energia elétrica tendo a 
Eletrobrás, como holding, e o DNAEE -  Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, pela 
pretendida restrição sob risco, até mesmo, de uma eventual quebra do sistema de tarifa única que 
causaria enormes diferenciações regionais, mormente aos Estados do Norte e Nordeste, menos 
favorecidos.  
Não se pode pretender descentralizar e restringir o que a União tem demonstrado grande eficiência e 
eficácia. O setor de energia elétrica brasileiro é um dos mais bem estruturados e desenvolvidos de 
nosso país, graças ao comando da União.  
Eis os motivos de nossa EMENDA, que consideramos fundamental para a continuidade do setor 
elétrico e para o interesse nacional.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33451 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se ao inciso IX do art. 31, do Projeto  
de Constituição, a expressão "de ordenação do  
território", passando a ter a seguinte redação:  
"IX - Elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social." 
Justificativa: 
A emenda justifica-se por atribuir à União a competência que é assegurada aos Estados e 
Municípios, inciso III do Era. 25 e inciso VII do Art. 45, respectivamente. Com efeito, os dois 
dispositivos citados asseguram, aos Estados, a competência para “estabelecer diretrizes gerais de 
ordenação de seu território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural” [...] e, aos 
Municípios, competência para ‘promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 
controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.” 
Estas duas disposições constitucionais representam significativo progresso sobre o texto das demais 
Constituições brasileiras, que omitam a questão territorial e urbana.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33468 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao inciso XIX do  
art. 31 do Projeto de Constituição:  
"XIX - instituir o Sistema Nacional de  
Desenvolvimento Urbano, incluindo habitação,  
saneamento básico e transporte urbano;" 
Justificativa: 
A emenda visa somente a corrigir provável erro de impressão.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33550 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O inciso IX do art. 31 passa a ter a seguinte redação:  
"IX - elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico e social,  
em cujo detalhamento será assegurada a audiência  
da sociedade organizada, na forma da lei. 
Justificativa: 
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O que se prevê é um processo ascendente de agregação e compatibilização setorial, de baixo para 
cima, sem o qual os planos serão letra morta, muito bem elaborados, mas que não atingem os 
corações e as mentes do povo, destinatário final de qualquer plano estatal.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33589 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA/MODIFICATIVA  
Suprime, na alínea d, inciso XI, do art. 31  
do Projeto (que estabelece a competência da  
União), as palavras "transporte aquaviário",  
substituindo-a pela expressão "as vias de transporte".  
A presente Emenda suprime, na mesma linha de  
raciocínio, a expressão "transporte ferroviário",  
na alínea e do mesmo inciso XI (art. 31 do Projeto).  
Consequentemente, os dispositivos acima  
referidos passarão à forma seguinte:  
"Art. 31 - Compete à União:  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) - ............................. 
b) - ............................. 
c) - .............................. 
d) -" as vias de transporte" entre portos  
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que  
transponham os limites de Estado ou de Território; e  
e) os portos marítimos, fluviais e  
lacustres".  
Obs.: (O trecho alterado está sublinhado) 
Justificativa: 
A prevalecer o texto constante do Projeto, no que tange à competência da União em termos de 
exploração dos transportes, poderiam surgir dificuldades na interpretação desse dispositivo, se 
considerado em conjunto com o inciso XX (art. 31) do Projeto. 
Isto porque o único meio de transportes excluído da competência federal para orientar sua exploração 
seria o rodoviário. 
Ora, o Brasil conta com grande número de empresas de transporte rodoviário, atuando eficazmente 
nos serviços existentes entre os diversos Estados e Território que compõe a Federação. 
Se omitida a possibilidade de exploração direta pala União (o que não cremos seja viável) ou a 
concessão ou permissão dos respectivos serviços, estaríamos possivelmente abrindo caminho a 
competição predatória entre empresas ou, por outro lado, à ausência de concorrência, pela 
inexistência de regras balizadoras da concessão ou permissão.  
É verdade que o inciso XX deste mesmo artigo 31 do Projeto reserva à União. 
“estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e viação”.  
Entretanto, não seria supérfluo fixar, de modo abrangente, a competência da União para orientar 
adequadamente a exploração dos diversos meios de transporte, evitando, ao mesmo passo, dar 
ensejo a futuras alegações de inconstitucionalidade, por mais irrazoáveis que sejam.  
Vale notar que a Carta vigente (artigo 8°, inciso XV, alínea d), não abriga as restrições lançadas no 
Projeto, tendo o texto ainda vigorante o mesmo teor do que ora propomos nesta Emenda, com a 
finalidade de tornar mais clara a competência reservada à União.  
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Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33639 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator  
Título IV - da Organização do Estado -  
Capítulo II  
Substitua-se o item IV do Art. 31 pelo seguinte:  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras, sob o  
comando de brasileiros, transitem pelo Território  
Nacional ou nele permaneçam temporariamente. 
Justificativa: 
Os abusos cometidos na última Guerra Mundial, de que fomos testemunha, exigem a supervisão de 
Comando nacional sobre as tropas estrangeiras aqui sediadas.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33730 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IV - Capítulo II  
Art. 31 - Inciso XV  
Sugere-se a Supressão do referido inciso XV: 
Justificativa: 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer.  
Parecer:   
   Pretende-se a supressão do item XV do art. 31 do Substitutivo, que dispõe sobre a competência da 
União para "exercer a classificação de diversões públicas". A presente proposição  
fundamenta-se na concepção de que o tratado deve garantir ao cidadão o pleno exercício do direito 
de escolha da produção cultural, sem restrições. Do ponto de vista do Relator, entretanto, é preciso 
assegurar ao Estado a competência para, no mínimo, promover a classificação das diversões 
públicas, sem intervir na produção cultural.  
Considerando-se, pois, que é necessário manter o dispositivo, o parecer é pela rejeição. 
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   EMENDA:33789 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IV - Capítulo II  
Art. 31 - inciso XV  
Sugere-se a supressão do referido inciso XV: 
Justificativa: 
Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdade de escolha; 
Considerando-se que a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo, a audiência aos 
programas de televisão e rádio, são opcionais, cabe ao Estado democrático garantir ao cidadão o 
pleno exercício desse direito de escolha e de fazer ele o julgamento da produção cultural.  
Cabe ainda ao Estado democrático assegurar a liberdade de expressão, criação, produção, 
circulação e de difusão dos bens culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que vier a cometer.  
Parecer:   
   Pretende-se a supressão do item XV do art.31 do Substitutivo, que dispõe sobre a competência da 
União para "exercer a classificação de diversões públicas". A presente proposição fundamenta-se na 
concepção de que o tratado deve garantir ao cidadão o pleno exercício do direito de escolha da 
produção cultural, sem restrições. Do ponto de vista do Relator, entretanto, é preciso assegurar ao 
Estado a competência para, no mínimo, promover a classificação das diversões públicas, sem intervir 
na produção cultural.  
Considerando-se, pois, que é necessário manter o dispositivo, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:33822 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso IV, do art. 31  
Dê-se ao inciso IV do art. 31 do Substitutivo  
a seguinte redação:  
"IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente, sob o comando de autoridades  
brasileiras, vedada a concessão do estabelecimento  
de bases militares ou de artefatos bélicos que  
coloquem em risco a Paz mundial". 
Justificativa: 
O dispositivo do Substitutivo consagra abertura não condizente com a Soberania e com a Defesa do 
próprio Estado brasileiro, comprometendo também nosso relacionamento internacional.  
O trânsito pelo território nacional ou a permanência, sempre temporária, dentro dos limites territoriais, 
devem ser apenas em circunstâncias especiais e sob condições estritamente controladas, jamais se 
admitindo que dentro de nossas fronteiras se assentem bases militares de outras Nações, utilizando-
nos como instrumento de seus intentos guerrilheirescos, contrariando, ainda, a índole eminentemente 
pacifista e não beligerante de nosso povo.  
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Tal vedação deve alcançar, igualmente, os produtos resultantes de condenável tecnologia bélica, 
como os foguetes nucleares, que tendem a instrumentalizar as guerras de conquista, a exemplo do 
que lamentavelmente se tem visto em outros países.  
Parecer:   
   Caberá à lei complementar disciplinar a forma e condições em que será aplicado o dispositivo, 
consoante, aliás, o que dispõe o próprio preceito. 
   
   EMENDA:33823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 31, item XI, alínea "e"  
Acrescente-se, na alínea "e", do item XI, do  
art. 31, "in fine", a seguinte expressão: "nos  
bens que lhe pertencem". 
Justificativa: 
Da forma como está redigido o dispositivo, de forma ampla e genérica, ficam os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios impedidos de explorarem, “sua sponte”, alguns serviços em bens que lhe são 
exclusivos, promovendo-se indevida ingerência da União em seus territórios. 
Com a redação proposta, o exercício desses serviços será feito pela União tão somente nos bens que 
lhe pertencem, ficando igualmente as unidades da Federação autorizadas a prestá-los em seus 
próprios territórios. 
Parecer:   
   Não trata o dispositivo da posse ou domínio dos bens passíveis de utilização, mas, tão somente, 
que os serviços a eles concernentes serão explorados mediante concessão ou permissão. A Emenda 
é, assim, impertinente.  
Pela rejeição, por inadequação. 
   
   EMENDA:33824 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 31, item XXI  
Dê-se ao item XXI do art. 31 a seguinte redação:  
"XXI - executar os serviços de polícia  
marítima, aérea e de fronteiras e nas rodovias e  
ferrovias federais". 
Justificativa: 
A eleição do órgão competente para exercer os serviços de policiamento deve ficar a cargo da 
legislação ordinária, já prevista no inciso XIII do mesmo artigo e igualmente no item XX do art. 32, 
sendo desnecessário fazê-lo no próprio texto constitucional.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que redação adotada pelo Substitutivo atende melhor à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:33825 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 31, item XXII, alínea "a".  
Dê-se à alínea "a" do item XXII do art. 31 a  
seguinte redação:  
"a) toda atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins pacíficos  
e mediante aprovação do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Substitui-se a virgula pela conjugação “e”, tornando aditivas as duas condições mencionadas no 
dispositivo.  
De acordo com o texto atual, poder-se-ia chegar ao entendimento de que se poderiam desenvolver 
atividades nucleares em território nacional sem a aprovação do Congresso Nacional, justamente as 
que não tivessem fins pacíficos.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33836 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 47, § 4o.  
Suprima-se o § 4o. do Art. 47. 
Justificativa: 
O conteúdo da norma transcrita nesse parágrafo encontra-se amparo pelo disposto no art. 31, item 
XIII, sendo desnecessário repeti-lo.  
Parecer:   
   O inciso XIII do artigo 31 cuida da organização das corporações militares ali referidas, enquanto 
que o § 4o. do artigo 47 defere à lei o seu emprego pelo governo do Distrito Federal. 
   
   EMENDA:33954 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do art. 31 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de difícil compreensão de conteúdo, sendo praticamente esotérica. E, assim, não 
de constar do texto da futura Constituição Federal.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, isto é, pela supressão do parágrafo 2o. e pela transformação do parágrafo 
1o. em único. 
   
   EMENDA:33955 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, na alínea a no item XXII do  
art. 31, a expressão "mediante aprovação" por  
"mediante prévia aprovação". 
Justificativa: 
É necessária a prévia autorização sob pena de ser o Congresso Nacional colocado diante de uma 
situação de fato, às vezes irreversível.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o acréscimo proposto do ilustre Constituinte não contribui para o 
aperfeiçoamento do texto do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34262 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art. 31 Compete à União  
X - Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. 
Justificativa: 
A epopeia do Correio Aéreo Nacional constitui uma das páginas da história do nosso povo com maior 
densidade de civismo, sacrifício e patriotismo.  
Foram os aviões do CAN (Correio Aéreo Nacional) que durante quase três décadas, asseguradas a 
presença brasileira nos ermos amazônicos e do centro oeste, bem como na fronteira setentrional 
brasileira. 
Foram os pioneiros, os audazes desbravadores das rotas do CAN, que durante anos a fio, levaram 
aos brasileiros isolados na distância dos vastidões amazônicos, o auxílio médico – odontológico, o 
remédio, o socorro, a ajuda solicita para a solução de seus problemas.  
Muitos bravos sucumbiram nessa generosa missão. Cada viagem era uma aventura. Voavam sem 
apoio de meteorologia, de navegação, de infraestrutura aeroportuária, muitas vezes até sem mapas 
adequados.  
Enfrentando as vicissitudes, arrostando toda a sorte de perigos, os aviões do CAN chegavam àquelas 
minúsculas comunidades, nas datas certas, definindo ima presença e um apoio, capazes de 
transfundir naquela gente, a confiança e a certeza de que não estavam abandonados ou esquecidos.  
Desde a Carta Constitucional de 1946 que o Correio Aéreo Nacional tem sido presente nas normas 
constitucionais brasileiras. A Comissão dos notáveis preconizava sus inclusão no anteprojeto que 
elaborou. O correio Aéreo Nacional é uma página épica, fulgurante da história brasileira. Está 
incorporada ao sentimento dos brasileiros, a nossa cultura, aos nossos valores cívicos mais 
consagrados.  
Seria imperdoável injustiça eliminar o Correio Aéreo Nacional desta Carta, que alinha entre os seus 
pressupostos básicos, o respeito à cultura e tradição do nosso povo e o repúdio a eventuais 
ressentimentos. 
OBSERVAÇÃO: COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIAS DAS 
INSTITUIÇÕES.  
Subcomissões de Defesa do Estado, da Sociedade e de sai Segurança.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com outra numeração. 
   
   EMENDA:34454 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 31, VI, a seguinte redação:  
"VI - autorizar e fiscalizar o  
desenvolvimento de tecnologia militar, a produção  
e o comércio de material bélico, de armas e  
explosivos, vedada sua exportação por empresa privada". 
Justificativa: 
O dispositivo reproduz, em parte, texto do Substitutivo.  
O acréscimo diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia militar, à produção e comércio de armas 
e explosivos e à vedação para exportar por empresa privada.  
A proibição se justifica tendo em vista o interesse nacional no absoluto controle da exportação de 
armamentos, evitando com isso possíveis arranhões em nossas relações internacionais, uma vez 
que, sem tal controle, é possível a ocorrência de práticas inescrupulosas e indesejáveis, tais como a 
de venda de armas para grupos de desestabilização, ou para grupos envolvidos como o comércio de 
tóxicos, etc. Deve haver, pois, um grande interesse do governo, particularmente de nossas Forças 
Armadas, rigorosa fiscalização da exportação de armamentos.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva alterar a redação do item VI, do art. 31, do Substitutivo, para incluir, na 
competência da União ali prevista, a de autorizar e fiscalizar o desenvolvimento de tecnologia militar, 
bem como vedar a exportação de material bélico por empresa privada. Quanto ao primeiro aspecto, 
o Estado deve assegurar e mesmo incentivar o desenvolvimento tecnológico em todos os campos, 
inclusive na área militar, sob pena de aumentarmos a distância que nos separa dos 
países desenvolvidos. Portanto, não seria o caso de autorização, nem fiscalização, mas de incentivo. 
Relativamente à pretensão de proibir a exportação de armamentos por empresa privada, 
a competência geral, conferida à União, para autorizar e fiscalizar o comércio de material bélico, 
deixa ao legislador ordinário margem de decisão normativa, se convier, neste sentido.  
Assim, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:34458 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 31, inciso IV, a seguinte redação:  
"IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, sob o comando de  
autoridades brasileiras, vedada a concessão de  
bases militares". 
Justificativa: 
A concessão de bases militares a países estrangeiros e o trânsito de forças estrangeiras sob 
comando próprio ferem flagrantemente a própria soberania nacional, sendo necessário, portanto, sua 
repetição no texto constitucional.  
Parecer:   
   Caberá à lei complementar disciplinar a forma e condições em que será aplicado o dispositivo, 
consoante, aliás, o que dispõe o próprio preceito. 
   
   EMENDA:34484 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Capítulo II  
Da União  
Dá-se nova redação ao item XVII, do Art. 31  
Art. 31 - ......................... 
XVII - planejar e promover a defesa civil  
permanente contra as calamidades públicas,  
especialmente, as secas e as inundações, conforme  
dispuser a lei. 
Justificativa: 
A atual Constituição, artigo 8°, item XIII, confere à União a competência para organizar a defesa 
permanente contra as calamidades públicas, especialmente a seca e as inundações.  
A questão concernente a calamidades públicas já mereceu amplos debates e estudos nos diferentes 
níveis de governo, federal, estadual e municipal, notadamente no tocante a seca e inundações, 
eventos de ocorrência mais frequente no país.  
Atualmente, o campo de atuação da defesa civil apresenta outras peculiaridades, além das referentes 
a seca e a inundações, em face dos tremores de terra, por exemplo, devendo o problema ser 
encarado, por isso mesmo, no que tange a seus efeitos, como de natureza permanente, a despeito 
de sua periodicidade.  
A alteração proposta, acrescenta as palavras “civil” e “conforme dispuser a lei” , com o objeto de 
aperfeiçoar o texto.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o acréscimo proposto pelo ilustre Constituinte não contribui para o 
aperfeiçoamento do texto do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34651 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 31, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição.  
Dê-se nova redação ao inciso XXII, do Art.  
31, com os seguintes termos:  
"XXII - explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio  
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o  
enriquecimento e o reprocessamento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares s seus derivados, bem como dos minérios  
e seus derivados de interesse para o  
processamento, uso ou produção de materiais  
nucleares, atendidos os seguintes requisitos: 
Justificativa: 
Além dos “minérios nucleares e seus derivados” – já submetidos ao monopólio estatal – há 
substâncias minerais de enorme, essencial e indissociável interesse para o desenvolvimento nuclear. 
Materiais que, por sua relevância, são indispensáveis ao uso, processamento ou produção de 
materiais nucleares; e que, por isso, têm sido objeto de permanentes cuidados comerciais, por parte 
dos países industrializados.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 413  

 

Verifica-se, rotineiramente, que as salvaguardas impostas à comercialização de materiais nucleares, 
estendem-se à disponibilidade de produtos minerais de natureza não-nuclear, convencional. Com 
isso, o Brasil vê-se objeto de restrição ao livre acesso ao seu mercado, ao mesmo tempo em que não 
dispõe de qualquer proteção para nossos recursos naturais específicos. 
O monopólio impõe-se, assim, como medida de proteção imperativa, ditada pelo interesse da 
soberania nacional; sem significar qualquer superfetação estatizante.  
Por isso mesmo é que se deixa a lei complementar ou ordinária, a competência para disciplinar o 
instituto, resguardar as conveniências de livre iniciativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por julgarmos desnecessário o acréscimo sugerido, vez que a matéria está 
posicionada adequadamente no Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:34906 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 31  
À letra "a" do item XXII do art. 31 dê-se a  
seguinte redação:  
"toda a atividade nuclear, em território  
nacional, será admitida exclusivamente para fins  
pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Emenda de redação para afastar a possibilidade da confusão se somente o uso nuclear para fins 
pacíficos é que precisa de aprovação do Congresso Nacional ou se, acertadamente, só se admite o 
uso pacífico da energia nuclear e mediante aprovação do Congresso.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34953 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 31 a seguinte redação:  
"O fluxo internacional de dados será  
processado por intermédio da rede pública operada  
pela União". 
Justificativa: 
Propomos a substituição do neologismo “transfronteiras”, usado indevidamente como adjetivo, 
lembrando que a Constituição deve adotar linguagem clara e objetiva.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34991 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item XXI do art. 31. 
Justificativa: 
A matéria tratada no inciso XXI é competência da polícia federal e da rodoviária, já estando, portanto, 
incluído no item XII.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34992 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Transfira-se o item XVII do art. 31 para o  
art. 33, como item III, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A defesa permanente contra calamidades públicas é matéria comum aos três níveis de governo e não 
somente competência da União.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35060 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Altera dos seguintes dispositivos do art. 31,  
do substitutivo do projeto de constituição:  
Art. 31. ....................................  
XI. ........................................  
a. os serviços nacionais, interestaduais e  
internacionais de telecomunicações, inclusive  
radiodifusão.  
XVII. Promover a defesa permanente contra as  
calamidades públicas, especialmente as secas e as  
inundações;  
XXII. Explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza.  
............................................ 
Justificativa: 
Deve ser suprimida a expressão “transmissão de dados” que não constitui propriamente serviços 
equiparáveis aos de telecomunicações e radiodifusão. Os serviços chamados “transmissão de dados” 
estão como um corpo estranho dentro do dispositivo, devendo, assim, ser suprimido.  
O inciso XVII nota-se que já há excesso de planejamento sobre o assunto e muito pouca ação. Com a 
emenda, procura-se dar realce à necessidade de imediatamente se promover o que se propõe.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:35091 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
A alínea "b", do item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, passa a ter a seguinte  
redação:  
"Título IV ..................................  
Capítulo II ................................  
Art. 31 ....................................  
XI ..........................................  
b. os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
d'água". 
Justificativa: 
A redação ora sugerida para a alínea b visa restabelecer o princípio consagrado no Direito Brasileiro, 
desde 1934 com o Código de Águas e da Constituição de 1946 que assegura a competência federal 
para os serviços de energia elétrica. A manutenção do princípio é fundamental para o 
desenvolvimento equilibrado desse seguimento básico da economia nacional, com planejamento a 
nível nacional. A competência na matéria não impede a descentralização na execução. Como hoje 
ocorre, através de empresas sob controle dos Estados membros ou da iniciativa privada.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35092 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Fica acrescida ao item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, a alínea "f", com a  
seguinte redação.  
Título IV  
Capítulo II  
Art. 31 - ..................................  
XI - ........................................  
f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, 
visando ao fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, 
faz-se indispensável assegurar à União a condição de poder concedente dos serviços de distribuição 
do gás combustível canalizado de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme 
e compatibilidade com os interesses gerais do país, conforme a redação sugerida para a letra f do  
art. 31.  
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Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás 
combustível canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, 
para situar-se na órbita de problema nacional.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
 

 
___________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00205 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA aos itens X e XI, A, do art.  
23 do Projeto de Constituição, que passarão a ter  
a seguinte redação.  
Art. 23 - Compete a União:  
I - ..................................  
II - .................................  
III - ................................  
IV - ................................  
V - .................................  
VI - .................................  
VIII - ...............................  
VIIII - .............................  
IX - ................................  
X - Implantar, manter e explorar, em regime de  
monopólio do Estado, os serviços públicos de  
telecomunicações, comunicação de dados, inclusive  
transfronteiras, comunicação postal e telegráfica  
e o correio aéreo nacional.  
XI - Explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:  
A - Os serviços de radiodifusão. 
Justificativa: 
Emenda com justificação oral. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação dos incisos X e XI e da alínea "a" do Art. 23 do 
Projeto de Constituição, que trata da exploração pela União, dos serviços de telecomunicações e 
transmissão de dados.  
O parecer é pela rejeição, face aprovação da emenda no. 2P0177-6 que oferece tratamento 
adequado à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa e aditiva  
Dispositivos emendados: artigos 22, 22-II,  
23-XVIII, 24, 28-I, 39, 205 e 205 é1, todos  
referentes à questão de águas, rios e lagos.  
O inciso II, do Art. 22, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 22. ......................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos  
Territórios.  
Inclua-se, no art. 22, do Projeto, o § 3o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 22. ......................  
§ 3o. A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
O inciso XVIII, do art. 23, do Projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 23. .....................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos,  
os critérios de outorga dos usos das águas, às  
águas particulares e os direitos e deveres de seus  
proprietários.  
Ao parágrafo único, do art. 24, do Projeto,  
acrescente-se o período:  
Art. 24. .....................  
Parágrafo único [...], é permitida a  
legislação sobre águas, supletiva e complementar,  
respeitada a lei federal.  
O inciso I, do art. 28, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 28. .......................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, o inciso  
VI, com a seguinte redação:  
Art. 28. ........................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, um  
Parágrafo único com a seguinte redação::  
Parágrafo único. As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
Inclua-se, no Art. 39, do Projeto, um é6o.,  
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com a seguinte redação:  
Art. 39. .......................  
§ 6o. Incluem-se entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz, e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
O § 1o., do Art. 205, do Projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 205. ...........................  
§ 1o. A lei poderá atribuir aos Estados a  
outorga de concessão para o aproveitamento de  
potenciais de energia elétrica existentes em seus  
respectivos territórios, obedecidas as normas  
deste artigo.  
Inclua-se, no Art. 205, do Projeto, um § 3o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 205. .......................  
§ 3o. As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa: 
Nos termos do § 2º do Art. 23, do Regimento Interno, esta Emenda objetiva modificações e adições 
correlatas, pois, a alteração de um dispositivo envolverá na de outros. Por essa razão refere-se, 
concomitantemente, aos artigos 22, 23, 24, 28, 39 e 205, do Projeto. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
quanto ao domínio e à competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do Projeto, que entrega todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 28, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos 
que ultrapassem o território de uma unidade federada sejam geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Atentando contra o patrimônio dos Estados, o Projeto, no Art. 22-II, inclui entre os bens da União “as 
terras marginais e as praias fluviais”, retirando, portanto, daqueles as margens dos rios e lagos 
navegáveis, que como regra, lhes pertencem por disposição constitucional, desde 1934 (Constituição 
de 1934, art. 21-II). Ao transferir puta e simplesmente tais áreas para a União, o Projeto 
provavelmente confiscará bens municipais e particulares, haja vista que abandonou a ressalva: “se 
por algum título não forem do domínio [...], municipal o particular”, constante da Carta de 1937 (Art. 
21-II) e do Código de Águas Art. 31.  
Caso prospere a entrega dessas áreas de domínio estadual para a União, chegar-se-á ao absurdo 
dos Estados precisarem solicitar autorização desta para terem acesso às suas próprias águas. Além 
do mais, a expressão “praia fluvial” ressente-se de precisão jurídica que possa identificar que áreas, 
além dos terrenos marginais, se pretende transferir, pois, em geral, estão neles contidas.  
Além disso, o Projeto silencia a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no Distrito 
Federal e nos Territórios, deixando, dessa forma, incompleta a disciplina constitucional das águas 
públicas. 
Por outro lado, reparte as águas entre a união e os Estados (Art. 22-II e 28-I), sem qualquer 
referência às águas municipais e às particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente numa 
propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, conforme 
disciplinado na legislação ordinária. Os córregos, riachos, arroios e outros cursos de pequeno porte, 
de interesse exclusivamente local, podem com vantagem, estar sob o domínio municipal, devendo tal 
transferência se cometida à União, quando se tratar de Território Federal, e aos Estados, nos demais 
casos.  
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Sabe-se que, de há muito, os organismos e as associações ligados aos recursos hídricos reclamam 
uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos. Determinação constitucional 
nesse sentido já havia constado do Anteprojeto, mas foi suprimida pela Sistematização.  
O Projeto no Art. 26, conforme ao Estados ampla competência concorrente com a União, a qual, 
nesses casos, fica limitada ao estabelecimento, de normas gerais (§ 1º), o que, em relação às águas, 
seria desaconselhado, no tocante a essas entretanto, embora incluía a sua maioria entre os bens dos 
Estados (Art. 28-I), o Projeto somente admite que estar sobre elas legislem se houver lei 
complementar federal autorizando-os, e, assim mesmo, “desde que não causem risco responsáveis e 
dependessem da tutela da União, para tanto. 
Aliás, nem a Carta de 1937, reconhecidamente usurpadora da autonomia estatal, chegou a tanto, 
pois, no Art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados poderiam legislar, até 
que a União regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis.  
A redação do § 1º do Art. 205, do Projeto, como consta, dá a entender que a União pode outorgar 
concessão de uso de potenciais energéticos aos Estados, o que seria desnecessário explicitar, face 
às disposições constantes do Art. 206. Mas, se o que se pretende é facultar que os Estados possam 
ser autorizados, por lei federal, a outorgar ditas concessões, a inclusão do verbo “outorgar” será 
indispensável.  
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões, no tocante à aplicabilidade, ou não, das 
disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem características 
especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos aquíferos, o 
texto constitucional deverá ser expresso a respeito.  
Como demonstrado, a Emenda proposta visa alterar, profundamente, a disciplina constitucional das 
águas constante do Projeto da Comissão de Sistematização, cujas lacunas e imperfeições técnicas, 
incompatíveis com o sistema federativo adotado, se não forem afastadas, acarretarão sérios 
transtornos à administração das águas no País.  
Saliente-se que, embora reiteradamente apresentada por ilustres constituintes, de diversos partidos, 
a apoiada por associações ligadas ao campo hídrico, Emenda semelhante foi sempre rejeitada pela 
Comissão de Sistematização, a qual, em seu último parecer, opinou. “Pela rejeição. Considerando 
que as alterações propostas contribuem para desfazer vários consensos obtidos nas fases anteriores, 
além do que estão em desacordo com o substitutivo do Relator”. Ora, o que se pretende é 
exatamente que a disciplina constitucional das águas seja feita de forma contrária à proposta pela 
Sistematização, para a boa gestão daqueles recursos naturais. Essa é a razão da existência da 
Emenda.  
Parecer:   
   A emenda subscrita pelo ilustre Constituinte é genérica e pretende alterar vários Dispositivos do 
Projeto de Constituição (Art. 22-II, 23-XVIII, 24, 28-I, 39, 205 e 205-§1o.).  
O parecer é pela rejeição, face aprovação de emenda coletiva referente à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:00369 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso IV do art. 23 do Projeto de  
Constituição (A), a seguinte redação:  
Art. 23. Compete a União:  
.................................................  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente. 
Justificativa: 
A enfatização da necessidade de que forças estrangeiras em território nacional permaneçam “sob o 
comando de autoridade brasileira”, além de não ser adequada ao texto constitucional, poderá criar 
transtornos de ordem diplomática e militar com países amigos pelo não atendimento ao princípio da 
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reciprocidade e a ocorrência de grandes óbices operacionais para sua efetiva implementação. Tao é 
o caso, por exemplo, das dificuldades que poderiam ser advindas da visita de um navio-escola a 
porto brasileiro ou da visita oficial de autoridade estrangeira transportada para o Brasil em aeronave 
de seu país. Em ambos os casos, a exigência das forças ou dos veículos ficarem “sob o comando de 
autoridades brasileiras” poderia impedir as visitas planejadas ou exercício de ações diplomáticas 
rotineiras entre países amigos, com graves implicações para a política externa brasileira.  
Parecer:   
   A emenda tem total procedência. Tal como propõe o ilustre Constituinte. Deve ser suprimida no 
inciso IV do art. 23 do Projeto de Constituição a expressão "sob o comando de autoridades 
brasileiras".  
Argumenta o autor da emenda, que essa situação, além de não ser adequada ao texto constitucional, 
poderá ocasionar transtornos de ordem diplomática e militar com países amigos, tendo em vista o 
não atendimento ao princípio da reciprocidade.  
O parecer é pela aprovação. 
   
   EMENDA:00386 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO LACERDA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado art. 23, Parágrafo Único  
"Art. 23 - Compete à União:  
..................................................  
Parágrafo Único. O fluxo de dados será  
processado por intermédio da rede pública operada  
pela União, assegurada a geração de informações  
por empresas privadas brasileiras." 
Justificativa: 
Talvez com receio de que empresas privadas nacionais ou multinacionais, possam vir a formar redes 
de dados do âmbito internacional, paralelas à onerada pela União, através da Embratel, o 
Constituinte estabeleceu que “o fluxo de dados transfronteira será processado por intermédio da rede 
pública onerada nela União”. 
Embora louvável, a disposição, como redigida, pode gerar dúvidas, porque não disciplinada 
expressamente, com o mesmo destaque, quem processará o fluxo de dados interfronteira. Com isso, 
admite-se a interpretação de que dentro do território brasileiro o fluxo de dados poderá ser 
processado por redes privadas, oneradas pelos Estados, Municípios e entidades particulares, 
nacionais ou não.  
Retirando-se a palavra “transfronteira”, dá-se ao dispositivo a amplitude que ele realmente deve ter e 
que certamente foi a intenção do legislador constitui: o fluxo de dados (dentro ou fora do País) será 
processado por intermédio da rede pública operada pela União, através da Embratel – como ocorre 
presentemente.  
JUSTIFICATIVA DA ADIÇÃO 
No capítulo V, que cuida exclusivamente da comunicação de massa (rádio, TV, jornais, revistas), foi 
incluído impropriamente dispositivo que dispõe sobre transmissão de dados (§ 4° do art. 256).  
A emenda proposta retira aquela disposição do local impróprio onde se encontra e a transfere para 
onde se dispõe sobre o fluxo de dados. Corrigindo-a, ainda, em dois pontos (a) o que se deve 
assegurar é a geração de informações e não a transmissão, pois essa é tarefa a ser desenvolvida 
pela rede pública operada pela União (EMBRATEL). (b) a geração de informações deve ser 
reservada ás empresas privadas brasileiras e não a toda e qualquer entidade de direito privado.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação do parágrafo único do Art. 23 do Projeto de 
Constituição, sob a argumentação de que o dispositivo dá margem à interpretação de que dentro do 
território brasileiro o fluxo de dados poderá ser processado por redes privadas, operadas pelos 
Estados, Municípios e entidades particulares, nacionais ou não.  
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Com a devida vênia, a disposição do Projeto de Constituição deve prevalecer até porque, embora 
com outra estrutura redacional oriunda da predominância de opiniões, abrange as ideias contidas na 
presente emenda.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00512 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   REDAÇÃO ATUAL  
Art. 23 - Compete à União:  
............................................  
XXIV - Estabelecer a área e as condições para  
o exercício da atividade de garimpagem, em forma  
associativa.  
PROPOSTA  
Art. 23 - Compete à União:  
............................................  
XXIV - Suprimir. 
Justificativa: 
A lei que dispuser sobre recursos minerais deverá estabelecer as áreas e as condições para o 
exercício de garimpagem. Com relação a sua forma associativa, não cabe imposição, pois a 
associação caracteriza-se pela espontaneidade, e a inclusão no texto contraria ao que dispõe os §§ 
44 e 46, do artigo 6°, do projeto de Constituição.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte suprimir o inciso XXIV do artigo 23 do Projeto de Constituição, sob a 
argumentação de que a matéria deve ser disciplinada por lei específica. Quanto à forma associativa 
para o exercício da atividade de garimpagem, alega que a sua inclusão no texto contraria ao que 
dispõe os §§ 44 e 46 do artigo 6o. do Projeto de Constituição.  
Ao contrário do que afirma o Autor da emenda, a disposição contida no artigo 23, XXIV, do texto do 
Projeto de Constituição, ao conferir competência à União para estabelecer a área e as condições 
para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa, não está sendo 
intervencionista, nem impondo coisa alguma.  
O Poder Público é o elemento coordenador e disciplinador que, na complexidade da vida moderna, 
tem de evitar e resolver os conflitos de interesses que se multiplicam com o próprio progresso. Nestas 
condições devem ser claros e completos os dispositivos constitucionais que regem as competências 
da União.  
O parecer é, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:00635 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:  
Art. 23 Compete à União:  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
c) a navegação aérea, aeroespacial,  
aquaviária e a infraestrutura aeroportuária e portuária.  
d) suprimir 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 422  

 

Justificativa: 
As alterações deste artigo estão sublinhadas e tornam o texto aprovado na Comissão de 
Sistematização mais atual e completo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe modificação ao texto do art. 23, propondo, introdução de novos vocábulos 
(aquaviária, portuária).  
A relação constante do Projeto é abrangente e incorpora os vocábulos que se pretende acrescentar.  
Opinamos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00675 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Aditiva  
Modifica o inciso XI do art. 23 suprimindo as suas  
alíneas e adicionando novo inciso XII renumerando-  
se os demais.  
Art. 23. .......................................  
XI - Explorar diretamente os serviços de  
telecomunicações e transmissão de dados.  
XII - Explorar diretamente ou mediante concessão  
ou permissão.  
a) - Os serviços de radiodifusão;  
b) - Os serviços e instalações de energia elétrica  
e o aproveitamento energético dos cursos de água;  
c) - A navegação aérea, aeroespacial e a infra-  
estrutura aeroportuária;  
d) - Os serviços de transporte ferroviário e  
aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras  
nacionais, ou que transponham os limites de Estado  
ou Território;  
e) - Os serviços de transporte rodoviário  
interestadual e internacional de passageiros;  
f) - Os portos marítimos, fluviais e lacustres; 
Justificativa: 
Objetivamos com a nossa emenda garantir a verdadeira democratização da transmissão de dados e 
de formação de opinião pública no País através das telecomunicações, pois somente com a operação 
direta destes serviços pela União é que garantimos quero setor não será cartelizado ou monopolizado 
por empresa ou grupo de empresas cujos interesses certamente não são os nacionais.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte modificar o inciso XII renumerando-se os demais, que trata da 
exploração, pela união, dos serviços de telecomunicações e transmissões de dados.  
O parecer é pela rejeição, face a aprovação da emenda no. 2p01077-6 que oferece tratamento 
adequado a disciplina da matéria.  
Ademais, dispõe-se o Relator a dar parecer favorável em Plenário à fusão das Emendas que tratam 
de matéria correlata e resolvem de forma mais abrangente a questão. 
   
   EMENDA:00694 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: alínea "a" item XI -  
Art. 23  
Título II - Capítulo II - da União  
A alínea "a" - Item XI do Art. 23 passa a ter  
a seguinte redação:  
"Art. 23 ....................................  
XI ..........................................  
a) os serviços de telecomunicações" 
Justificativa: 
O texto aprovado pela Comissão de Sistematização caracteriza-se pela imprecisão, uma vez que, 
não obedecendo a definições consagradas de serviços de telecomunicações, especifica serviços – 
nacionais – até a presente data não caracterizados na legislação brasileira.  
Ao introduzir um conceito até aqui estranho à legislação brasileira (serviços nacionais) o texto leva a 
pressupor a existência de dois tipos de serviços, os locais (municipais) e estaduais. Em 
consequência, os primeiros ficariam na esfera de competência do Município, por forças também do já 
aprovado dispositivo: Art. 37 – Compete aos Municípios.  
................................................... 
V – organizar e prestar serviços públicos de interesse local” 
Os segundos, serviços estaduais (intermunicipais dentro do mesmo Estado), passariam a ser 
regulados pelo poder estadual por força da seguinte disposição igualmente já aprovada: 
“Art. 27..................................... 
§ 1° - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição”.  
Por outro lado, o texto do anteprojeto contém flagrante impropriedade técnica ao, após citar serviços 
de telecomunicações, discriminar os de radiodifusão e transmissão de dados, como se não fossem 
estes espécies daquele gênero, conforme se pode concluir da definição internacional (Convênio 
Internacional de Telecomunicações, assinada pelo Brasil, na Convenção realizada em Montreux, 
Suíça, em 1965, e ratificada pelo Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo n° 52, promulgado 
pelo Decreto Executivo n° 64469, de 06/05/1969: 
“ Telecomunicações: transmissão, emissão ou recepção de sinais, marcas, escritos, imagens, sons 
ou informações de qualquer natureza, por fio, radioeletricidade, recursos óticos ou quaisquer outros 
sistemas eletromagnéticos”. 
Caracterize-se que tal definição foi mantida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, Li 4.117, de 
27/8/62. 
Por todo exposto, aconselhável será que a Constituinte atenta aos interesses maiores do País e das 
comunidades, adote a emenda ora proposta.  
Parecer:   
   O argumento levantado na Emenda de que a expressão "serviços nacionais" não está caracterizada 
na legislação brasileira é irrelevante porque a Constituição pode adotar termos e expressões a serem 
futuramente definidos na Legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00709 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 23, item XI, letra "a" a seguinte redação:  
Art. 23 - Compete à União:  
............................................  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) Os serviços de Telecomunicações 
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Justificativa: 
A redação proposta é melhor, mais clara, e restabelece a necessidade de um Sistema Nacional, que 
demanda planejamento, execução e controle centralizado.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar o item XI, letra "a" do art. 23 proposto que passaria a ser o seguinte:  
Art. 23  
XI - ........................ 
a) - os serviços de telecomunicações.  
A proposta torna abstrata e genérica a competência da União para explorar os serviços 
mencionados.  
Parece-nos mais específica e objetiva a redação proposta pelo Projeto.  
Opinamos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00726 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título III - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União  
Onde se lê:  
Art. 23 - Compete a União:  
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  
XI - explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:  
a) os serviços nacionais, interestaduais e  
internacionais de Telecomunicações, radiodifusão e  
transmissão de dados;  
b) ........................  
NOVA REDAÇÃO:  
Art. 23 - Compete à União:  
X - manter o correio aéreo nacional e explorar  
diretamente os serviços postais e os serviços  
públicos de Telecomunicações, inclusive  
transmissão de dados;  
XI - explorar diretamente ou mediante concessão ou  
permissão:  
a) os serviços de radiodifusão; 
Justificativa: 
A nova redação que se propõe exclui os serviços públicos de telecomunicações (inclusive 
Transmissão de Dados), dos serviços que podem ser atribuídos ao setor privado mediante concessão 
ou permissão.  
A redação do item XI do Art. 23 do Projeto da Comissão de Sistematização, se fosse mantida 
extinguiria o atual Sistema da Telebrás. Este Sistema é atualmente composto pelas Empresas 
Estaduais, cuja ligação incumbe à Embratel, todas sob a supervisão da Telebrás.  
Na Constituição de 1969 a redação do texto se limita a indicar, Art. 8°, XV, “a”: “os serviços de 
telecomunicações”.  
Parecer:   
   A emenda do eminente deputado Oswaldo Lima Filho pretende explicitar a competência da União 
no que se refere aos serviços de telecomunicações.  
Como se trata de matéria extremamente complexa e polêmica, havendo, inclusive, divergências 
terminológicas e conceituais, o Relator entende que a melhor forma de atender, efetiva e 
abrangentemente, aos aspectos mais delicados da questão, será obtida mediante fusão de emendas 
correlatas, disposição, aliás, já manifestada pelos autores.  
Em vista das razões expostas, o parecer é, por ora, pela rejeição. 
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   EMENDA:00730 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVO-SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: caput e letra "a" do item XI  
do artigo 23.  
- O caput e a letra "a" do item XI do artigo 23 do  
Projeto de Constituição passam a ter a seguinte redação:  
XI - explorar, diretamente ou mediante  
autorização, permissão ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações; 
Justificativa: 
A forma indireta de prestação dos serviços de telecomunicações deve abranger toda a extensão 
conceitual desses serviços. Logo, os serviços privados devem ser delegados por meio do instituto da 
autorização; os serviços de natureza pública exigirão a forma contratual da concessão; e aqueles 
serviços intermediários que se revestem de características de ambos (privados e públicos), porém de 
alcance e extensão mais restritos, devem ser alegados por meio de permissão.  
Advogamos a aplicação dos três institutos do Direito Administrativo acima mencionados, quanto aos 
serviços de telecomunicações. Quanto aos demais, constantes das letras seguintes, não podemos 
afirmar se a eles são adequados tais institutos. Mister se faz, considerar, no entanto, que a 
complexidade conceitual não deve ser prejudicada pela decisão sistemática que se deseja imprimir.  
Por outro lado, a divisão dos serviços de telecomunicações em nacionais, interestaduais e 
internacionais é imprecisa e inadequada. Vejamos: 

a) Imprecisa – o conceito “interestadual” está contido no conceito “nacional”. Desta forma, o 
“interestadual” está a mais, está sobrando, logo é desnecessário. 

b) Inadequada – essa divisão com nada contribui. Acrescenta apenas um detalhamento que, a 
nosso ver, é plenamente dispensado por tratar-se de uma norma constitucional.  

Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar o item XI, letra "a" do art. 23 proposto que passaria a ser o seguinte:  
Art. 23 ................................. 
XI ........................................ 
a) - os serviços de telecomunicações.  
A proposta torna abstrata e genérica a competência da União para explorar os serviços 
mencionados.  
Parece-nos mais específica e objetiva a redação proposta pelo Projeto.  
Opinamos pela rejeição da Emenda. 
 
   EMENDA:00763 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso XIII do Artigo 23, elaborado pelo Plenário da Comissão de 
Sistematização:  
"XIII - Organizar e manter a Polícia Federal bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o  
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Territórios."  
"Suprima-se do Inciso XXI do Artigo 24, a expressão: "das Polícias Rodoviárias e Ferroviárias 
Federais."  
"Inclua-se nas Disposições Transitórias, um Artigo prevendo o aproveitamento dos integrantes  
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da Polícia (atual Patrulha) Rodoviária e Ferroviária Federal."  
"Art. - Os integrantes da Polícia (Patrulha) Rodoviária e Ferroviária Federal, em extinção, serão 
integrados em órgãos da Administração Pública." 
Justificativa: 
Através desta nova redação suprime-se a Polícia Rodoviária e Ferroviária, dos constantes nos artigos 
23, inciso XIII e 24, inciso XXI. 
O patrulhamento das rodovias e ferrovias federais constitui apenas uma dentre as várias espécies de 
policiamento que o Estado é compelido a prestar a sua população. Situa-se no mesmo nível que o 
policiamento florestal, de mananciais e lacustres, do policiamento urbano e rural, do policiamento de 
trânsito nas vias urbanas, do policiamento de eventos, apenas para citar-se algumas dessas 
espécies, todas da competência exclusiva das Polícias Militares, além do que deu um tratamento 
específico diferenciado, tratando assunto passível de ser contemplado em lei ordinária, como assunto 
de matéria de competência exclusiva constitucional, configurando na excessivo, detalhamento que 
afeta aos princípios norteadores na elaboração da Nova Carta Magna. 
A matéria integra o amplo campo da Segurança Pública, consubstanciado nos princípios gerais que o 
artigo 169 do Projeto da Sistematização, incisos e parágrafos arrola sobre o assunto. Este dispositivo 
estabelece com clareza o lineamento básico de Segurança Pública, cabendo a legislação ordinária 
competência para dispor não só sobre esta espécie (Patrulhamento Rodoviário Federal), bem como 
sobre todas as demais que se enquadrem naquele licenciamento.  
A consagração do princípio federativo, por sua vez, exige que a execução dos atos administrativos 
que visam aplicar as normas de trânsito e tráfego interestadual estatuídas pela União, seja da alçada 
dos Estados Membros, pois esses dispõem de adequada estrutura operacional de polícia preventiva 
através da Polícia Militar.  
Adequada e uniforme aplicação do regulamento sobre o trânsito e tráfego exige que apenas uma 
instituição, no território de cada Estado-Membro, tenha tal destinação. Há prejuízos incontestes ao 
contribuinte e usuário da rodovia, ao deparar-se com duas estruturas, um Federal outra Estadual para 
exercer a mesma atividade – policiamento rodoviário – apenas porque parte da malha rodoviária foi 
implantada pela União e parte pela unidade federada. 
Sob o ponto de vista operacional, a duplicidade gera descontinuidade na ação policial, especialmente 
nos grandes centros urbanos, pois por ocasião de ocorrências policiais de porte como, assaltos a 
bancos, sequestros e fugas de presos, os entraves burocráticos que surgem para o engajamento de 
diferentes polícias ostensivas – polícia militar e polícia rodoviária federal – nas operações, inviabiliza 
em grande parte a atuação policial, onde é fundamental o controle dos eixos de fuga. 
Constata-se nos dias atuais, na maioria dos Estados Membros, que a Polícia Militar, face a notória 
insuficiência de meios materiais e humanos da Patrulha Rodoviária Federal, realiza mediante 
convênio, o patrulhamento rodoviário em significativa porção da malha das estradas federais no 
território do Estado. 
Conforme se salientou no início desta emenda, o aspecto Segurança Pública constitui-se, de acordo 
com a própria atual proposta de Constituição, uma responsabilidade dos Estados Federados. 
Portanto há de deixar a federação atuar com racionalidade, permitindo-se que os Estados-Membros 
exerçam suas autoridades, inclusive sobre as rodovias e ferrovias situadas em seus territórios. 
Deve-se considerar que os Estados, sofrem inclusive embaraços para colocar fiscalização volante de 
ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias), sobre as rodovias federais, o que faz aumentar a 
evasão de divisas tão necessárias aos quase falidos cofres estaduais. 
Quanto a inclusão nas Disposições Transitórias de um artigo, prevendo o aproveitamento dos 
integrantes das Polícias Rodoviária e Ferroviária em extinção, encaminhando seus efetivos, que não 
são grandes, a serem reaproveitados no próprio DNER, órgão ao qual já estão subordinados assim 
como na Viação Férrea Federal, quer vindo a realizar a fiscalização das condições de trafegabilidade 
e uso das rodovias e ferrovias, quer viabilizando o serviço de balanças para controle de carga, que 
hoje funciona precariamente, evitando-se com isto o prematuro desgaste das rodovias, o que 
fatalmente conduz ao incremento do número de acidentes.  
Podem ser ainda aproveitados no DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) e CONTRAN 
(Conselho Nacional de Trânsito), constituindo um corpo de funcionários em questões administrativas 
de trânsito e tráfego.  
Também, se houver interesse de opção, poderão ser empregados na Polícia Militar do Estado 
Membro, dentro de suas circunscrições.  
Parecer:   
   Pretende o Deputado Hilário Braun, através desta emenda dar nova redação ao art.23 , inciso XIII 
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do Projeto, suprimindo a expressão "das polícias rodoviárias e ferroviárias federais "do inciso XXII do 
art.24 e incluir artigo nas Disposições Transitórias prevendo o aproveitamento dos integrantes da 
polícia (atual patrulha) rodoviária e ferroviária federal.  
Dispensar a organização e estruturação pelo poder central - como pretende a emenda - das polícias 
rodoviárias e ferroviárias para deixar a atividade a nível estadual é impraticável; existem interesses de 
segurança que ultrapassam os limites fronteiriços dos Estados e para os quais é necessário também 
a agilização operacional, através de comando centralizado.  
O aproveitamento de servidores ou funcionários no Quadro em extinção é matéria infraconstitucional.  
Opinamos, em consequência, pela rejeição da emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00772 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Na forma do artigo 3., II, da Resolução no.  
3, de 5 de janeiro de 1988, da Assembleia Nacional  
Constituinte, renumerados os demais itens, dê-se  
aos itens XI e XII, alínea "a"", do artigo 23 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Art. 23 - .....................  
XI - explorar diretamente os serviços  
telefônicos e telegráficos, inclusive o de  
transmissão de dados;  
XII - explorar diretamente, ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) os serviços de radiodifusão sonora, de  
televisão e demais serviços de telecomunicações;  
b) ........................ 
Justificativa: 
A disposição constitucional agora proposta corrige dispositivo do Projeto da Comissão de 
Sistematização que, inadvertidamente, exclui da competência da União todos os serviços de 
telecomunicações de âmbito interestadual e municipal, inclusive rádio e televisão. Além de gerar 
imensa confusão da gestão de frequências, a disposição acabaria com o Sistema Telebrás – um 
complexo de empresas operadoras estaduais e a Embratel – que opera os sistemas nacionais e 
internacionais.  
Com a emenda apresentada pretende-se consagrar o modelo de política de telecomunicações 
adotado pelo País a partir de 1972, com a Lei nº 5.792, de 11 de julho daquele ano, que permitiu o 
surgimento de um sistema empresarial autossustentado, lucrativo e com 4.000.000 (quatro milhões) 
de acionistas não-governamentais, que é o Sistema Telebrás.  
No que se refere ao atual regime de exploração dos serviços de radiodifusão sonora e de televisão, a 
emenda é no sentido de mantê-lo sem qualquer alteração, isto é, tais serviços permanecem sendo 
explorados preferencialmente pela iniciativa privada, através de concessões e permissões. Por outro 
lado, assegura-se idêntico tratamento ao serviço de radioamadorismo, rádio do cidadão, rádio 
chamada e cerca de vinte outras modalidades de serviços de telecomunicações, que na atualidade 
compreendem um universo de mais de 11.000 pessoas, naturais ou jurídicas.  
Utilizando terminologia consagrada internacionalmente (União Internacional de Telecomunicações – 
Convenção de Torremolinos de 1973), já adotada na Constituição de 1067 (artigo 153, par 9.), bem 
como no atual Projeto (artigo 6o, pag. 12), o texto não introduz qualquer alteração em relação à 
realidade presente do País, não podendo assim ser acusado de privatista ou monopolista. Ao 
contrário, procura tão-somente modernizar o atual texto constitucional, porque demasiadamente 
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genérico, e corrigir dispositivo do Projeto da Comissão de Sistematização, porque eivado de 
impropriedade técnica.  
Parecer:   
   A posição do relator é, por ora, pela manutenção do texto.  
Dispõe-se, no entanto, a dar parecer favorável (em plenário) a fusão de emendas que será entregue - 
por escrito - a Mesa da Assembleia Nacional Constituinte, por diversos constituintes autores de 
propostas correlatas.  
A fusão, por certo, terá a abrangência que as emendas, isoladamente, não apresentam.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00787 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário  - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do item XI do art. 23 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
"Art. 23 - Compete à União:  
............................................  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) os serviços de telecomunicações;" 
Justificativa: 
O texto aprovado no Projeto da Comissão de Sistematização contém flagrante impropriedade técnica 
ao, após citar telecomunicações, discriminar os serviços de radiodifusão e transmissão de dados, 
como se não fossem estes espécies daquele gênero, conforme se pode verificar nas Convenções 
Internacionais ratificadas pelo Brasil.  
Além disso, o texto aprovado significará lamentável retrocesso para o País e irreparáveis prejuízos 
para as comunidades, porque resultará: 

a) No fim da execução integrada dos serviços públicos de telecomunicações, atualmente 
realizada por um complexo de trinta empresas governamentais, denominando Sistema 
TELEBRÁS – que se mantém com a receita auferida pela exploração dos seus próprios 
serviços; 

b) Na extinção da política dos subsídios cruzados entre serviços e regiões, que enseja a 
obtenção da desejável padronização do Sistema, a nível de eficiência, permitindo ás 
comunidades mais carentes dispor sob condições mais favoráveis da mesma qualidade de 
serviços usufruídas pela mais prósperas; 

c) Na perda da padronização gerencial, técnica e operacional, que propicia a prestação 
uniforme desse serviço público em todo o território nacional; 

d) No término do planejamento e coordenação integrados das expansões e da alocação de 
recursos técnicos e financeiros, em prejuízos das empresas operadoras e da indústria 
nacional de equipamentos de telecomunicações, que deixará de ter condições de programar 
seus investimentos;  

e) Na extinção da vitoriosa política de recursos humanos, que alcançou excelentes nível 
tecnológica pelo intercâmbio de pessoal técnico entre as empresas do Sistema. Com a 
medida, sairá profundamente prejudicado o nível de capitação tecnológica atingindo pelo país 
no campo das telecomunicações, hoje entre as melhores do mundo; 

f) Na substituição de um sistema empresarial autossustentável e lucrativo om quatro milhões de 
acionistas, pela situação factual de cerca de 20 anos passados, de triste memória, quando os 
serviços nessa área eram de péssima qualidade, em face da inconveniente pulverização do 
planejamento, execução e controle, distribuídos entre os 25 Estados e mais de 4.000 
municípios; com a consequente volta e uma política tarifária multiforme, sem base técnica e 
comprometida por práticas nem sempre voltadas para o interesse social.  
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A Emenda ora proposta repõe a coerência constitucional, igualando a importância dos serviços de 
telecomunicações com os de energia elétrica, navegando aérea, transporte ferroviário, e aquaviário e 
os demais que se acham elencados no art. 23 do Projeto da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação da alínea "a" do inciso XI do Art. 23 do Projeto de 
Constituição, sob a argumentação de que contém flagrante impropriedade técnica por considerar os 
serviços de radiodifusão e transmissão de dados como componentes dos serviços de 
telecomunicações.  
O parecer é pela rejeição, face aprovação da emenda no. 2P01077-6 que oferece tratamento 
adequado quanto à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:00801 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário  - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL RIBEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Introduza-se no Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização as seguintes alterações:  
I - Dê-se ao item x e à alínea a do item XI  
do art. 23 a seguinte redação:  
"Art. 23. Compete à União:  
X - manter o correio aéreo nacional, explorar  
diretamente o serviço postal e os serviços  
públicos de telecomunicações, inclusive  
transmissão de dados, e permitir a execução dos  
serviços privados de telecomunicações;  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) os serviços de rádio e televisão;"  
II - Acrescente-se ao art. 207 o seguinte item:  
"Art. 207. Constituem monopólio da União:  
VII - a exploração dos serviços postais e dos  
serviços públicos de telecomunicações, inclusive  
transmissão de dados."  
III - Dê-se ao § 2o. e ao § 4o. do art. 256 a  
seguinte redação:  
"Art. 256. É assegurada aos meios de  
comunicação ampla liberdade, nos termos da lei.  
§ 2o. Os meios de comunicação de massa não  
podem, direta ou indiretamente, ser objeto de  
monopólio ou oligopólio, público ou privado.  
§ 4o. É assegurada a prestação de serviços de  
informações por entidades de direito privado,  
através de rede pública."  
IV - Acrescente-se ao ato das disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias o seguinte artigo:  
"Art. As concessões de serviços públicos de  
telecomunicações atualmente em vigor ficam  
mantidas nos termos fixados, pelos prazos nelas  
estabelecidas." 
Justificativa: 
A nova redação que se propõe para o item X e alínea a do item XI do art. 23 exclui os serviços 
públicos de telecomunicações (inclusive transmissão de dados) dos serviços que podem ser 
atribuídos ao setor provado mediante concessão ou permissão.  
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A redação dada pelo Substitutivo da Comissão de Sistematização à alínea a do item XI exclui da 
competência da União os serviços de telecomunicações interestaduais e municipais. Isto acaba com 
o Sistema Telebrás atualmente composto pelas Empresas Operadoras Estaduais mais a Embratel 
(que opera com os sistemas nacionais e internacionais).  
O destaque dado à transmissão de dados na redação do Substitutivo permite uma legislação 
específica permite uma legislação específica, facilitando a terceiros explorá-los através de concessão, 
como acontece com os serviços de radiodifusão. O interesse se justifica por se tratar dos serviços de 
maior futuro e rentabilidade. Tecnicamente, entretanto, essa distinção é supérflua, pois o Brasil é 
signatário de acordos internacionais que definem a comunicação de dados como um dos serviços de 
telecomunicações.  
Na Constituição em vigor, arrendação do dispositivo corresponde ao limite a indicar “Os serviços de 
telecomunicações”.  
A inclusão do item VII ao art. 207 é de fundamental importância porque é neste Capitulo (art. 202) 
que são definidas as condições para que o Estado possa intervir no domínio econômico ou 
estabelecer o monopólio. Além disso, compatibilizará a redação do art. 207 ao art. 23.  
A inclusão no § 2° do art. 256 da expressão “de massa” objetiva dirimir toda dúvida possível quanto 
ao objeto focalizado pelo legislador.  
Sem essa expressão poder-se-ia interpretar que também as telecomunicações não podem ser objeto 
de monopólio.  
A nova redação proposta para o § 4° do art. 256, da mesma forma, objetiva evitar que entidades de 
direito privado se sintam com direito a prestar serviços de telecomunicações.  
O direito universal de utilizar os serviços das redes públicas (veicular informações) não pode ser 
confundido com o direito de prestar os serviços de transmissão de informações através delas 
(explorar telecomunicações).  
Apesar disso, é importante garantir o acesso universal às redes públicas bem como a prestação de 
serviços de informações através delas.  
O artigo acrescentando às Disposições Gerais e Transitórias objetiva preservar as concessões 
atualmente existentes e evitar a sua estatização compulsória.  
Tais casos são localizados e não influenciam significativamente o sistema nacional.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte modificar a redação dos incisos X e XI e da alínea "a" do Art. 23 do 
Projeto de Constituição, que trata da exploração pela União, dos serviços de telecomunicações e 
transmissão de dados.  
O parecer é pela rejeição, face aprovação da emenda no. 2P01077-6 que oferece tratamento 
adequado à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:00855 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEZIO SATHLER (PMDB/ES) 
Texto:   
   Alterar o Art. 23, inciso XIX com a seguinte redação:  
I - ........................  
XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano, incluindo habitação  
saneamento básico, trânsito e transporte, entre outros; 
Justificativa:  
O sistema nacional de desenvolvimento urbano é matéria de caráter imperioso na sociedade 
moderna, quando cerca de 70% da população brasileira vive as cidades.  
Dentre as funções sociais integrantes deste sistema, estão o trânsito e o transporte, que são 
interdependentes. Só se tem um sistema eficiente de transporte, que são interdependentes. Só se 
tem um sistema eficiente de transporte quando o trânsito local proporciona aos usuários conforto, 
segurança e rapidez tem toda malha viária. 
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Nestas condições deve prevalecer os componentes previstos no projeto em apreciação acrescido da 
função TRANSITO por entender que o mesmo deverá funcionar integrado ao sistema transporte, 
eliminado Dessarte os sérios conflitos existentes no meio urbano.  
Parecer:   
   O autor pretende incluir o termo TRÂNSITO na redação do Art.23, XIX do Projeto de Constituição, 
por entender, conforme explica na justificação, que o termo exprime a integração ao sistema de 
transportes.  
No nosso entender é dispensável a inclusão do termo face a expressão genérica contida no termo 
TRANSPORTE constante do Projeto.  
Opinamos pois pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00856 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEZIO SATHLER (PMDB/ES) 
Texto:   
   Alterar o Art. 23 no inciso XX, com a seguinte redação:  
Art. 23 Compete à União:  
I - ..........................  
XX - estabelecer princípios e diretrizes para  
o sistema Nacional de Trânsito e Transportes. 
Justificativa:  
Os sistemas de trânsito e transportes, guardam interdependências que jamais poderão serem 
dissociadas, face as funções inter-relacionadas, que estabelecem a partir da implementação de 
qualquer plano ou projeto sobre circulação da área.  
Um novo modelo constitucional não dispensaria uma formação de diretriz nacionais de transito, 
estabelecendo uma política Nacional prioritária dentro da distribuição das competências e peculiares 
interesses da própria União, Estados e Municípios.  
Seria de todos inadmissível mantermos a hiperconcentração de poderes, sem que houvesse 
substancial melhoria na aplicação e coordenação de diretriz para o transito a nível Nacional.  
Parecer:   
   A expressão "trânsito e transporte" proposta pela Emenda é mais abrangente que a expressão 
"transportes e aviação" constante do Projeto.  
Opinamos pela aprovação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01077 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 23 do Projeto de  
Constituição o inciso seguinte, dando-lhe  
numeração devida e suprimindo-se,  
consequentemente, da alínea "a" do inciso XI do  
mesmo artigo, as expressões "telecomunicações" e  
"transmissão de dados":  
Art. 23 - Compete à União:  
Inciso - Explorar diretamente os serviços  
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interestaduais, nacionais e internacionais de  
telecomunicações e transmissão de dados. 
Justificativa 
Há certos serviços básicos cuja importância ímpar para as atividades do país e sua população não 
recomenda, em absoluto, a sua permissão ou concessão a terceiros. 
Entre eles incluem-se sem dúvida, os serviços de telecomunicações e transmissão de dados nos 
níveis interestadual, nacional e internacional. 
Lembramos aqui inclusive, que os referidos serviços, no nível internacional, dizem respeito a relações 
entre países, tendo, assim, implicações com a soberania nacional, o que exige a presença direta da 
União na sua prestação. 
Por fim, os ganhos decorrentes da prestação desses serviços pela União resultam na distribuição de 
benefícios sociais às regiões mais carentes do país, aquelas nas quais os recursos investidos são 
subsidiados pelo Estado. 
Entendemos, dessa forma, que os serviços aludidos devam ser prestados diretamente pela União, o 
que é garantido pela presente emenda. 
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte acrescentar ao Art. 23 do Projeto de Constituição dispositivo relativo à 
exploração direta pela União dos serviços de telecomunicações e transmissão de dados, dando ao 
referido artigo numeração devida e suprimindo-se, consequentemente, a alínea "a" do inciso XI, as 
expressões "telecomunicações" e "transmissão de dados".  
Argumenta o autor da presente emenda, que há certos serviços básicos que pela sua importância 
para o País, não é recomendável a sua permissão ou concessão a terceiros.  
Lembra, ainda, que os mencionados serviços, no nível internacional, dizem respeito à relação entre 
países o que exige a presença direta da União na exploração desses serviços.  
O parecer é pela aprovação, face a pertinência da propositura e à necessidade de se dar o adequado 
tratamento jurídico à questão. 
   
   EMENDA:01157 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se a letra "a", do inciso XI, do artigo  
23, a seguinte redação:  
"Art. 23. Compete à União:  
............................................  
XI - ........................................  
a) os serviços de telecomunicações 
Justificativa:  
O texto aprovado pela Comissão de Sistematização caracteriza-se pela imprecisão, uma vez que, 
não obedecendo a definições consagradas de serviços de telecomunicações, especifica serviços – 
nacionais – até a presente data não caracterizados na legislação brasileira. A seguir serão mostrados 
os grandes inconvenientes que o texto aprovado trará ao desenvolvimento das telecomunicações do 
País.  
Vejamos: 
Ao introduzir um conceito até aqui estranho à legislação brasileira (serviços nacionais) o texto leva a 
pressupor a existência de 2 (dois) tipos de serviços, os locais (municipais) e estaduais. Em 
consequência os primeiros ficariam na esfera de competência do Município, por força do também já 
aprovado dispositivo: 
“Art. 36 – Compete aos Municípios: 
....................................... 
V – organizar e prestar os serviços públicos de interesse local” 
Os segundos, serviços estaduais (intermunicipais dentro do mesmo Estado), passariam a ser 
regulados pelo poder estadual, por força da seguinte disposição igualmente já aprovada: 
“Art. 27 - ............................................. 
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§ 1° - São reservadas ao Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição.” 
Esta regulação vem a ser, na essência, equivalente à da Constituição de 46, que assim disponha 
sobre a matéria: 
“Art. 5° - Compete a União: 
................................................................. 
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, os serviços de telégrafos, de 
radiocomunicação, de radiodifusão, de telefones interestaduais ou internacionais, de navegação 
aérea e de linhas férreas que liguem portos marítimos a fronteiras nacionais ou transponham os 
limites de um Estado.” 
Não há, sob qualquer aspecto de natureza técnica, econômica ou de interesse público ou estratégico, 
justifica para se manter a redação aprovada, uma vez que ela destrói a existência de um único poder, 
tanto regulatório quanto para execução (direta ou por concessão) dos serviços públicos de 
telecomunicações. É que foi sob a égide de um único poder central que foi realizada a grande a 
reconhecida obra, de integração dos mais de 4.000 municípios e outras tantas localidades do País 
pelo Sistema Nacional de Telecomunicações, e da elevação da qualidade dos serviços a níveis 
internacionais, obra essa que só foi possível realizar após a unificação da competência.  
Constitui realidade indiscutível, que do ponto-de-vista técnico, quer do econômico – reconhecida, por 
sinal, pelo Supremo Tribunal Federal – que os serviços públicos de telecomunicações atualmente 
implantados no Brasil não estão sujeitos, nem podem estar, a qualquer delimitação territorial interna 
quanto à competência para sobre eles dispor. Outra, aliás, não poderia ser sua estruturação, 
considerada a sua natureza federal, consequente da sua própria configuração sistêmica, que cobre 
todo o País.  
Mais que a própria energia elétrica, cujos serviços e instalações o citado art. 23, XI, “b” do 
Anteprojeto, situa, sem discriminações, na órbita do Poder Federal, naturalmente em virtude das 
implicações técnicas e econômicas da geração e transmissão de energia em âmbito nacional, os 
serviços públicos de telecomunicações merecem figurar com igual tratamento, à vista de se disporem 
em verdadeiro sistema arterial, cujo fluxo (tráfego) se realiza através de todas as suas artérias, veias 
e capilares, e cujo planejamento, execução, controle e fiscalização demandam ser realizados 
centralizadamente, pelos reflexos que a operação dos segmentos exerce sobre o conjunto do 
Sistema.  
Esta verdade tende a se tornar cada dia mais evidente com o advento, face ao progresso da 
microeletrônica, da Rede Digital de Serviços Integrados, na qual todas as espécies de 
telecomunicações serão veiculadas por único transportador.  
Pulverizar, pois, a competência para explorar ou conceder os serviços públicos de telecomunicações 
será retornar à triste situação de um passado ainda recente, em que a diversidade de critérios para 
cálculo de tarifas, para escolha de equipamentos e definição de métodos de operação, e a falta de 
unidade gerencial e técnica, acarreada pela existência de centenas de entidades operadoras, 
geravam a total desconexão dos serviços e sua baixa qualidade, em todos os âmbitos.  
Será por a perder toda a conquista representada pela unificação empresarial dos serviços em âmbito 
estadual, realizada através das empresas-polo do Sistema TELEBRÁS – uma em cada Unidade 
Federativa. Assinale-se que essa medida veio a cumprir o ideal de integração já expresso pelo 
Congresso Nacional ao promulgar soberanamente o Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 
4.117/62), em que previu a criação da EMBRATEL e avançou (art. 29) medidas de unificação de 
critérios técnicas e operacionais, complementadas pela posterior criação do Ministério das 
Comunicações e da TELEBRÁS, ditada esta pela Lei 5792/72. Todo esse vitorioso processo 
esvaziar-se-ia, e, com ele, o próprio Ministério e a TELEBRÁS.  
Por outro lado, o texto do anteprojeto contém flagrante impropriedade técnica ao, após citar serviços 
de telecomunicações, discriminar os da radiodifusão e transmissão de dados, como se não fossem 
estes espécies daquele gênero, conforme se pode concluir da definição internacional (Convênio 
Internacional de Telecomunicações, assinado pelo País, na Convenção realizada em Montreux, 
Suíça, em 1965m e ratificado pelo Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo n° 52, promulgado 
pelo Decreto Legislativo n° 52, promulgado pelo Decreto Executivo n° 64469, de 06.05.69): 
“Telecomunicações: transmissão, emissão ou recepção de sinais, mercas, escritos, imagens, sons ou 
informações de qualquer natureza, por fio, radioeletricidade, recursos óticos ou quaisquer outros 
sistemas e eletromagnéticos”.  
Caracterizar-se que tal definição foi mantida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117, 
de 27.8.62, um dos instrumentos legais mais bem-sucedidos no País. 
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A par disso, lança dúvida, o Anteprojeto, quando a se pretendeu ele restringir a competência federal 
sobre os citados serviços de radiodifusão e transmissão de dados àquele ditos nacionais, 
interestaduais e internacionais, com o que estaria reservando aos Estados e Municípios os poderes 
em relação aos citados serviços realizados em seus respectivos âmbitos territoriais.  
Finalmente há que ressaltar que, destruída a centralização hoje vigente, tornar-se-á impossível 
manter, não só o subsidio cruzado entre serviços (os interurbanos e internacionais financiado os de 
âmbito local, de muito maior significado social), como também o inter-regional (as regiões mais ricas 
do País financiando as mais carentes).  
Por todo o exporto, aconselhável será que a Constituinte, atenta aos interesses maiores do País e 
das comunidades que equivocamente se pretendeu favorecer com o dispositivo aprovado, adote a 
emenda ora proposta.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar o item XI, letra "a", do artigo 23, que passaria a ser o seguinte:  
Art. 23 - ......................  
XI - .............................  
a) - os serviços de telecomunicações.  
A proposta torna abstrata e genérica a competência da União para explorar os serviços 
mencionados.  
Parece-nos mais específica e objetiva a redação proposta pelo Projeto.  
Opinamos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01256 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O Inciso IX do Art. 23 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 23 - Compete à União:  
IX - elaborar e executar planos nacionais e  
regionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social aprovados pelo  
Congresso Nacional; 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo introduzir, entre as competências da União, a de elaborar e executar 
planos nacionais de ordenação do território. Às constituições brasileiras, até hoje, padeceram de uma 
aguda carência de disposições relativas ao espaço territorial e às condições concretas de 
organização da vida nacional – distribuição da população e suas atividades no território e utilização 
de recursos naturais e equipamentos instalados no país.  
A própria expressão “ordenamento do território”, revela preocupação com a distribuição da população 
e de suas atividades, com a observância de uma criteriosa e racional utilização dos recursos naturais 
decorrentes de uma política de Estado que objetive harmonizar o desenvolvimento econômico com a 
ocupação do território, abrangendo uma variada gama de fatores urbanos, rurais, de localização 
industrial reforma agrária, conservação e proteção do meio ambiente, entre outros. 
Trata-se de uma prática governamental de largo emprego nos países europeus e latino-americanos, 
como comprova a Carta Europeia de Ordenação do Território, aprovada pelos ministros responsáveis 
pela ordenação do território dos países europeus, em reunião realizada em Torremolinos, na 
Espanha, em 1983. 
Parecer:   
   A emenda subscrita pelo ilustre Constituinte visa introduzir, entre as competências da União, a de 
elaborar e executar planos nacionais de ordenação do território nacional.  
Argumenta o autor da presente emenda, que a expressão "ordenação do território", revela 
preocupação com a distribuição da população e de suas atividades, condição indispensável à 
organização da vida nacional como um todo.  
O parecer é, pois, pela aprovação, face a pertinência da propositura e a necessidade de se dar 
tratamento jurídico adequado à questão. 
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   EMENDA:01381 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 23, XI, "b', do  
Projeto de Constituição, a seguir:  
- Art. 23 - ........................ 
XI -...................................  
b) - os serviços e instalações de energia  
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos  
de água em articulação com os Estados de situação  
de tais potenciais hidro-energéticos. 
Justificativa 
O Brasil tem hoje uma capacidade instalada de 47.000 MW. De acordo com o Plano de Recuperação 
Setorial - PRS, elaborado pelo Governo, esse total deverá elevar-se para 57.472 MW, em 1989. A 
partir do final desta década e até os vinte anos subsequentes - Projeto 2010 - haverá necessidade de 
expandir-se a oferta até 120.000 MW, o que somente será obtido mediante a exploração dos 
potenciais  hidro-energéticos existentes na Amazônia, que estão avaliados, pela ELETRONORTE, em 
97.800 MW. 
O potencial energético do Estado do Pará alcança a respeitável monta de 62.000 MW, dos quais 
pode dispor imediatamente de 56.000 MW, gerados pelos eixos hídricos Araguaia-Tocantins, Xingu e 
Tapajós, o que equivale a dizer que o Pará isoladamente detém, para pronto uso, uma capacidade 
hidro-energética maior do que a atualmente instalada em todo o resto do País. 
Com a meta de crescimento médio de 6% ao ano pretendida para a economia nacional, 
desnecessário dizer o quão importante será para o Brasil o aproveitamento dessa força hidráulica na 
virada do século, mesmo porque a alternativa da produção de energia atônica toma-se cada vez mais 
difícil, não só pelos seus elevadíssimos custos, como pelo perigo ecológico que encerra e pelos 
efeitos adversos que, sabidamente, tem provocado sobre a humanidade. 
Assim, parece inelutável que, pelo menos nos próximos 50 anos, a alternativa mais econômica e 
racional para a produção de energia elétrica destinada a atender à expansão da demanda nacional, é 
a utilização dos potenciais energéticos dos nossos rios. 
Nada mais justo, então, do que compensar os Estados produtores de energia, pela utilização de um 
recurso natural existente em seu território, pois o contrário disso constituir-se-á fator de desestímulo 
ao desenvolvimento regional e de incremento à concentração industrial nos centros mais 
desenvolvidos, em detrimento ao seu próprio progresso e das suas populações, invariavelmente 
oneradas por tais projetos hidrelétricos. 
Parecer:   
   A Emenda pretende dar nova redação ao Art.23, XI, b, prevendo a interveniência dos Estados, 
articulados com a União, nos casos de os potenciais hidro-energéticos estarem situados nesses 
Estados.  
A proposta parece-nos oportuna, por possibilitar aos Estados interveniência em assuntos de seu 
interesse, o que se fundamenta no princípio da autonomia dos Estados que alicerça, inclusive, o 
sistema federativo adotado.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01551 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a alínea "a' do inciso XXII do artigo  
23 a seguinte redação:  
"Art. 23. ................................ 
XXII - .................................... 
a) as atividades nucleares em território  
nacional só serão admitidas para fins pacíficos na  
forma da lei. 
Justificativa:  
As aplicações da energia nuclear em numerosos setores, mormente na medicina, na pesquisa e nos 
exames de laboratório, assim como na indústria, exigem uma disciplinação legal minuciosa que não 
cabe na simples exigência de aprovação ou de autorização do Congresso Nacional. Melhor, pois, que 
a lei se incumba de estabelecer os mecanismos de controle e de segurança quanto ao uso da energia 
nuclear. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação da alínea "a" do inciso XXII do Art. 23 do Projeto de 
Constituição, com a substituição da expressão "e mediante aprovação do Congresso Nacional" por 
"na forma da lei".  
O parecer é pela aprovação, tendo em vista acolhimento de emenda coletiva neste sentido. 
   
   EMENDA:01608 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se no art. 23, do Projeto de Constituição "A",  
a seguinte redação ao inciso XIX, aditando-se o  
inciso XXV.  
Art. 23 - .......................................  
XIX - instituir o sistema nacional de  
desenvolvimento urbano e regional, incluindo  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos,  
entre outros;  
XXV - Constituir Governo Metropolitano nas regiões  
metropolitanas, nos termos que o Congresso  
Nacional definir; 
Justificativa:  
Dada a sua singularidade e importância na vida do País, as regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas devem ser caracterizadas como categorias específicas das microrregiões. A necessidade de 
criar uma política nacional de desenvolvimento integrado é uma premissa básica para um melhor 
aproveitamento da infraestrutura urbana de nossas regiões metropolitanas. Não podemos excluir 
desse benefício, as cidades que compõem uma mesma região metropolitana. Pode-se admitir a 
existência de diferentes estágios ou formas de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, 
sendo critérios estabelecidos por lei federal, como pode e deve ser a adaptação da estrutura político-
administrativa às condições legais. Mas, ante a complexidade administrativa, social, econômica e 
cultural das áreas metropolitanas é preciso pela oportunidade desta ANC, possibilitar sua gerência 
própria. 
Hoje, muitas regiões metropolitanas enfrentam gravíssimos problemas e urgentes demandas sociais 
que exigem ação intentada, via agilidade e um Poder não só consultivo, mas deliberativo e executor.  
Para garantir a extensão e aplicação do sistema, é que propomos a adição da expressão “regional” 
no item XIX do Art. 23 e adição da expressão “regional” no item XIX do Art. 23 e adição do inciso 
XXV, para possibilitar, no futuro, governos metropolitanos, com função intermediaria entre o Poder 
Municipal e o Poder Estadual. 
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Parecer:   
   A Emenda pretende instituir também o sistema regional paralelamente ao nacional já existente no 
Projeto (Art. 23, XIX) e através da adição do inciso XXV criar um "Governo Metropolitano" nas regiões 
metropolitanas.  
No nosso entender o sistema nacional não impede a implantação de planos regionais; a criação de 
"Governo Metropolitano" pulverizaria e burocratizaria as decisões.  
Opinamos pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01682 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo suprimido: Art. 23 § Único.  
Suprima-se o parágrafo único do artigo 23, do  
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa:  
O fluxo de dados transfronteira não se distingue do fluxo transfronteira de qualquer outra 
telecomunicação ou informação e não justifica tratamento diferenciado.  
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2p00689-2. 
   
   EMENDA:01683 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Art. 23, XI, (a)  
Dê-se ao inciso XI, e sua alínea (a), do  
artigo 23, do Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização, a seguinte redação.  
Art. 23 ....................................  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão, autorização ou permissão:  
a) - os serviços de telecomunicações; 
Justificativa:  
O conceito de telecomunicações abrange telecomunicação incluindo radiodifusão e transmissão de 
dados.  
Da mesma forma, o conceito de telecomunicações abrange serviços em todos os níveis, isto é, nível 
nacional, interestadual, internacional e municipal, o que não ocorre com a redação proposta, que 
além disso, não contempla a autorização como instrumento de exploração do serviço, já que se refere 
apenas à concessão e permissão.  
Parecer:   
   Através de nova redação para a alínea a do item XI do art. 23, pretende esta Emenda assegurar 
como da competência da União a exploração direta ou mediante concessão, autorização ou 
permissão, dos serviços de telecomunicações.  
Na justificação, afirma a autora que o conceito de telecomunicações abrange qualquer 
telecomunicação incluindo radiodifusão e transmissão de dados. Diz, ainda, que o conceito de 
serviços de telecomunicações abrange, da mesma forma, serviços em todos os níveis, isto é, nível 
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nacional, interestadual, internacional e municipal, justificando-se assim a redação proposta.  
Pela rejeição face à aprovação das Emendas nºs. 2P-00772-4 e 2P-00205-6. 
   
   EMENDA:01688 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 23, inciso XXII, alínea "a", a  
seguinte redação:  
"Art. - Compete à União:  
XXII - ......................................  
a) Toda atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins pacíficos  
e mediante prévia aprovação do Congresso Nacional,  
vedando-se a importação, transporte, armazenamento  
e fabricação de artefatos bélicos nucleares." 
Justificativa:  
A presente emenda visa explicitar o conceito de paz desautorizando diversas interpretações, 
porquanto muitos defendem o artefato bélico nuclear como instrumento da paz, sob o argumento de 
que as nações possuidoras de tais armas são menos vulneráveis à eventuais agressões externas. 
Esse argumento foi descartado por vários países, com a Suécia, que certamente possui tecnologia 
para produzir armas nucleares. Seus dirigentes, sabiamente chegaram a conclusão de que a posse 
de armas nucleares não aumentaria a segurança do país e sim a sua insegurança porque a Suécia 
se tornaria necessariamente alvo das grandes potências.  
Forçosa a conclusão de que é imprescindível explicitar a norma já aprovada pela inclusão do seguinte 
dispositivo: 
“...vedando-se a importação, fabricação, transporte e armazenamento de artefatos bélicos 
nucleares...” 
O mesmo foi aprovado na Subcomissão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, assim como na 
Comissão de Ordem Social e suprimido no Projeto do Substitutivo do Relator Deputado Bernardo 
Cabral. Afora isso, patrocinada pela sociedade Brasileira para o Pregresso da Ciência, essa última, 
como é do conhecimento público, principal canal de expressão da comunidade cientifica nacional, 
tendo sido defendida em plenário pelo renomado físico nuclear e atual reitor da Universidade de São 
Paulo, professor JOSÉ GOLDEMBERG. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a modificação da alínea "a", do item XXII, do art. 23 do Projeto de Constituição.  
De acordo com o Projeto, compete à União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer 
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, 
a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os requisitos que 
indica, dentre eles os expressos na alínea "a" : toda atividade nuclear em território nacional somente 
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional.  
Com a Emenda em estudo, acrescentando-se à alínea "a" o seguinte: "vedando-se a importação, 
transporte, armazenamento e fabricação de artefatos bélicos nucleares".  
Em nosso entender, o objetivo da Emenda já se encontra atendido na forma do Projeto. Opinamos 
pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01689 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Inclua-se no art. 23, inciso XXII, a seguinte alínea:  
"Art. 23 - Compete à União:  
............................................  
XXII - ......................................  
() - Proíbe-se no território nacional a  
instalação e funcionamento de reatores nucleares  
para a produção de energia elétrica, exceto para  
finalidade científicas." 
Justificativa:  
Há alguns meses atrás, a empresa estatal FURNAS, decidiu acio0nar na Justiça Americana a 
companhia Westinghouse, fabricante do reator nuclear de Angra I. No último dia 6 de agosto, quando 
completou-se o 42° aniversário da explosão da bomba atômica de Hiroshima, foi amplamente 
divulgado pela imprensa que FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, proprietária da Usina Angra I, terá 
que paralisar a dita usina em função da queima do gerador. Divulgou-se que parte significativa dos 
equipamentos instalados em Angra I são obsoletos, comprometendo seriamente a alegada segurança 
de suas instalações. Além do mais “cálculos aproximados estimam que há cinco bilhões de dólares 
em equipamentos espalhados no canteiro de Angra II, nos pátios da Nuclep, em Itaguaí, no Rio, e 
estocados no porto de Hamburgo, na Alemanha”, (Revista “Isto é”, 12/08/87, pág. 73) Esses fatos 
demonstram claramente a situação desastrosa do programa nuclear brasileiro, que, além de uma 
sucessão de enganos, erros e ilusões, produziu também significativas sequelas sociais. Os bilhões de 
dólares já investidos, não só em Angra I mas até em equipamentos para usinas que não saíram do 
papel, e a existência de recursos enormes em contas bancárias secretas para alimentar um programa 
nuclear paralelo ou autônomo (Folha de São Paulo, 25/12/86 p. 14 e outros), correspondem a valores 
suficientes para proporcionar e melhorar serviços de saneamento básico, de saúde e educação a 
uma parcela razoável da população brasileira.  
Durante os trabalhos desta Assembleia Nacional Constituinte, vários dispositivos foram apresentados 
com propostas semelhantes a presente emenda. De fato, a proibição da instalação e funcionamento 
de reatores nucleares para produção de energia elétrica, exceto para finalidades cientificas, foi 
incluído no anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Social. Os constituintes da Subcomissão 
de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, houveram por bem aprovar a proibição referente aos 
artefatos bélicos nucleares (segundo artigo desta emenda), bem como as questões relativas ao 
controle pelo Poder Público, com a fiscalização supletiva pelas entidades representativas da 
Sociedade civil das demais atividades nucleares (parágrafo 2° do artigo inicial desta emenda) Esses 
princípios e o referente a responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear, os demais 
membros da Comissão de Ordem Social decidiram aprovar e incluir no seu anteprojeto.  
Os fatos registrados demonstram cabalmente a fragilidade dos argumentos utilizados para a defesa 
do Programa Nuclear Brasileiro, oficial ou paralelo: 

1) ACESSO À TECNOLOGIA E CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
Não é através da aquisição de equipamentos nucleares para fins energéticos que o Brasil dominará 
tecnologias modernas. Há melhores formas de se investir em ciência e tecnologia do que esta, entre 
as quais, maiores verbas para organismos científicos como CNPq, FINEP e Universidades; 

2) NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA POR REATOR NUCLEAR PELO 
ESGOTAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO 

Um dos pontos mais importantes dessa discussão é, mais do que a produção de energia, o consumo 
da mesma. Não é verdadeira a tese de que haverá cada vez maior consumo de energia. A demanda 
energética per capita deverá diminuir até o ano 200, principalmente em função da melhoria da 
eficiência dos equipamentos utilizados e da maior participação de tecnologias hoje pouco 
empregadas, como o caso da solar, bombas de calor e cogeração, bem como a utilização de modos 
de transporte que gastem menor energia; Além disso, não há confiabilidade na avaliação do 
esgotamento de potencial hídrico brasileiro. De acordo com o Prof. José Goldemberg, físico e reitor 
da Universidade de São Paulo, o Brasil deveria concentrar seus esforços na energia hidrelétrica, mais 
viável e barata (O Estado de São Paulo, edição de 07/08/97) 

3) SEGURANÇA DOS REATORES 
Os acidentes nucleares de Three Mile Island, nos Estados Unidos, e Chernobyl, na União Soviética, 
mostraram a fragilidade dos estudos de energia de segurança dos reatores. Entre os estudos mais 
famosos, o Relatório Rasmussem, elaborado por encomenda da Comissão de Energia dos Estados 
Unidos, considerava que a chance de haver um acidente é, em média, um a cada 25 séculos.  
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O acidente de Chernobyl liberou apenas 3% de radioatividade e, afora a morte de muitas pessoas, 
afetou sensível e irreversivelmente milhares de outras e ao meio ambiente. Nos Estados Unidos 
chega a 86 o número de usinas que tiveram a sua contratação ou construção canceladas, entre 1975 
e novembro de 1983. Os projetos nucleares da Alemanha Ocidental e do Canadá praticamente não 
avançaram. Os programas da França, Japão e Europa Oriental expandiram-se muito menos do que 
se previu na década de 1970. 
Há entretanto, outras questões que contribuem para uma reflexão mais profunda sobre o problema 
nuclear, entre as quais a do lixo radioativo. A tecnologia ainda não resolveu o problema do o seu 
acondicionamento de forma a impedir a liberação desta radiatividade.  
O renomado físico e especialista na questão nuclear, o Prof. José Goldemberg, reitor da Universidade 
de São Paulo, afirmou recentemente que o “acidente (de Chernobyl) destruiu não apenas um reator 
nuclear, mas a credibilidade desta tecnologia; os enormes esforços de vários governos e da indústria 
nuclear de vender, durante anos, a imagem de que a energia nuclear é uma fonte de energia segura 
e pouco poluente em comparação com o carvão e o petróleo foram desacreditados em uma semana. 
A tentativa soviética de encontrar culpados e julgá-los exemplarmente corresponde provavelmente à 
estratégia de atribuir o acidente a falhas humanas, inocentando, portanto, a tecnologia nuclear” 
(Folha de São Paulo, edição de 05/08/87, pag. A-12). 

4) INEXISTÊNCIA DE FINALIDADES BÉLICAS 
Essa questão é sempre tratada com maior sigilo, fato que se verifica inclusive na legislação atual. No 
subtítulo “As Diretrizes”, do Programa Nuclear Brasileiro, encontramos: “sendo, como são, de caráter 
sigiloso – ULTRA SECRETO – delas tornaremos públicas, tão somente, as linhas gerais que definem 
nossa política nuclear e de que, de direito, o povo deve ter conhecimento para saber como o seu 
governo está atuando num setor que é vital para o desenvolvimento e o futuro de nossa pátria” 
Manifestações recentes de altas autoridades do governo federal parecem confirmar o relatório da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência sobre a intenção do uso militar no Brasil da energia 
nuclear. Contas secretas, com recursos públicos, para movimentar o programa paralelo foram 
amplamente divulgados pela imprensa (Folha de São Paulo, Isto É, Veja e outros). A revelação, pela 
Folha de São Paulo, em 1986, da existência de uma perfuração em uma base da Aeronáutica na 
Serra do Cachimbo, em lugar ermo do Pará, veio reforçar as suspeitas de objetivos militares no 
Programa Nuclear.  
Cabe a todos, comprometidos com o processo atual de transição para a democracia, tornar claro a 
toda a população os assuntos referentes à questão nuclear, pois envolve a vida de milhares de 
pessoas, cujo direito a opinar sobre o tema é inalienável e indispensável.  
Pela magnitude dos bens e valores envolvidos com a questão nuclear, a vida e a saúde de 
populações inteiras, assim como o meio ambiente a ser legado às futuras gerações, é crucial que 
entidades representativas da sociedade civil tenham assegurada a fiscalização supletiva das demais 
atividades nucleares.  
A ÚNICA USINA NUCLEAR SEGURA É AQUELA QUE AINDA NÃO FOI CONSTRUIDA. 
Parecer:   
   A Emenda propõe acréscimo de alínea ao item XXII, do art. 23, do Projeto de Constituição, pela 
qual se proíbe, no território nacional, a instalação e funcionamento de reatores nucleares para a 
produção de energia elétrica, exceto para finalidades científicas.  
Em bem fundamentadas justificação, o Autor deixa evidente sua principal preocupação, com a 
segurança e a saúde da população.  
Considerando os dispositivos contidos no Projeto referentes a direitos e garantias fundamentais, 
atividades nucleares e defesa do meio ambiente, entendemos que os objetivos da Emenda estão 
assegurados.  
Assim, concluímos pela rejeição. 
   
   EMENDA:01829 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   Modifique-se o Artigo 23, XXII, letra "c",  
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nos seguintes termos:  
Artigo 23 - ................................  
XXII - ......................................  
c) a responsabilidade civil por danos  
nucleares independe da existência da culpa. 
Justificativa:  
A adoção da reponsabilidade objetiva nas atividades nucleares, consoante o regime jurídico da 
Convenção de Paris sobre a Responsabilidade Civil Nuclear de 29 de julho de 1960, já partilhada 
pela Lei Nuclear Brasileira é muito vem contemplada no Projeto. Porém, a redação que originalmente 
se dá ao artigo emendado, “a responsabilidade por danos nucleares independe da existência da 
culpa”, omitindo a especificação “responsabilidade civil”, permite entender que a responsabilidade 
penal, revogado toda a enciclopédia jurídico-penal existente.  
No entanto, o risco excepcional das atividades nucleares, que engendra a adoção da forma 
excepcional de responsabilidade civil, a responsabilidade a certeza cardinal do Direito, postulado de 
razão que dispensa demonstração, de que a pena não existe sem o crime e que este é típico, 
antijurídico e culpável, como a forma emendada estava dando a entender.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a modificação da alínea c, do item XXII, do art. 23, do Projeto de Constituição.  
Pelo Projeto, tem-se que "a responsabilidade por danos nucleares independe da existência da 
culpa".  
A modificação proposta determina que "a responsabilidade civil por danos nucleares independe da 
existência da culpa".  
Em face da aprovação da Emenda coletiva nº. , concluímos pela rejeição da Emenda em estudo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01951 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XV do artigo 23 a  
expressão "e de programas de telecomunicações". 
Justificativa:  
Trata-se de visível equívoco por parte da Comissão de Sistematização. Histórica, legal e 
tecnicamente uma emissora de rádio ou de televisão pode apresentar: 

a) Espetáculos de diversões públicas ou 
b) Programas de informação. 

Os primeiros já estão classificados dentre a categoria ‘diversões públicas”. Por esta razão, por 
exemplo, filmes recebem a autorização para serem exibidos em determinado horário, com ou sem 
alterações em seu conteúdo original. Assim, se não pretende, porque redundante e desnecessário, 
avaliar a programação característica de diversões públicas, a expressão “programas de 
telecomunicações” apenas pode visar os programas de informações que, obviamente, não podem 
passar por classificação, mesmo para efeito indicativo, sob pena de não irem ao ar e ferir-se de forma 
moral a liberdade de imprensa no país.  
Parecer:   
   Emenda do nobre Constituinte Antônio Brito pretende suprimir do inciso XV do art. 23 do Projeto a 
expressão "e de programas de telecomunicações". Alega o Parlamentar que a presença da 
expressão sugeriria a classificação de "programas de informação", o que feriria "de forma mortal a 
liberdade de imprensa no País". A classificação, que substitui a famigerada "censura política e 
ideológica" no Projeto, objetiva indicar ao ouvinte ou telespectador a natureza, características e 
intenções do programa a ser veiculado, visando a preservar, da "invasão" do rádio e da televisão, 
direitos individuais e coletivos, como a formação moral e a educação dos menores, a cargo dos pais e 
da escola. "Programas de telecomunicações" é gênero, do qual "programas de informação" é 
espécie. A classificação é medida necessária não apenas para "diversões", mas também para outros 
programas que não eminentemente de entretenimento e lazer, como os programas jornalísticos, os 
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documentários, os debates, cujos temas e tratamentos sejam recomendáveis para determinados 
horários.  
Não se quererá "censurar" programas de informação ou jornalísticos, porém classificá-los 
genericamente, sem atentar, obviamente, para o seu conteúdo, quase sempre ao vivo ou 
contemporâneo aos fatos que os produzem. Somos, portanto, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
[...] 
Art. 22. Compete à União: 
I – manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 
II – declarar a guerra e celebrar a paz. 
III – assegurar a defesa nacional. 
IV – permitir na forma e nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.  
V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. 
VI – autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 
VII – emitir moeda. 
VIII – administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, 
especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência 
privada.  
IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social, 
aprovados pelo Congresso Nacional. 
X – manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.  
XI – explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão: 
a) Os serviços de telecomunicações e de radiodifusão.  
b) Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água. 
c) A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. 
d) Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros, em fronteiras nacionais, 
ou que transponham limites de Estado ou Território. 
e) Os serviços de transporte rodoviário Interestadual e Internacional de passageiros. 
f) Os portos marítimos, fluviais e lacustres. 
XII – organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios. 
XIII – organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária federais, bem como a 
polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios.  
XIV – organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de 
âmbito nacional. 
XV – exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de 
telecomunicações. 
XVI – conceder anistia. 
XVII – planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações. 
XVIII – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios da outorga 
de direitos de seu uso.  
XIX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
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transporte urbanos. 
XX – estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e viação.  
XXI – executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira. 
XXII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal 
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comercio de 
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes requisitos: 
a) Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante 
aprovação do Congresso Nacional. 
b) Sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos para a 
pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas. 
c) A responsabilidade por danos nucleares independe de existência de culpa. 
XXIII – organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, na forma que dispuser a lei. 
XXIV – estabelecer áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem. 
[...] 
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105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
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132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  

186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 

241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 

Justificativa:   
   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter 
o domínio das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao 
contrário do que alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, 
igualmente, escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um 
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maior avanço do Estado no meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para 
adequação mais precisa do texto às finalidades a que se propõe. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que 
votarei pela aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, 
XI e alíneas "b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, 
XXIV~ Art. 23 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 
("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo 
único; incisos, VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder 
Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 
3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", 
"d"; Art. 41 ("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e 
incisos I, II; Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00113 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PTB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XIV, do artigo 21 do Projeto de Constituição (B) a expressão "E A FERROVIÁRIA", dando-lhe 
a seguinte redação:  
Art. 21 - ........................  
XIV - Organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a polícia civil, a  
polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
As ferrovias brasileiras são construídas sob a forma de sociedade de economia mista, estando no rol de empresas da 
administração indireta, sendo suas dependências, legalmente, próprios particulares. 
Tais ferrovias, como inúmeras outras empresas privadas, possuem seu corpo de segurança empresarial constituído 
por Agentes de Segurança contratados pelo regime jurídico da CLT, os quais tem atribuições como acontece com 
todos os demais empregados, restritas aos limites internos da empresa ferroviária. 
Ora, o dispositivo constitucional que ora se pretende seja alterado transforma contingente incalculável de Agentes de 
Segurança contratados pelo regime jurídico da CLT em “Polícias Ferroviárias Federais”, os quais passarão a usufruir 
de regimento jurídico do funcionalismo público federal. 
O anacrônico dispositivo constitucional que ora se propõe seja suprimido, além de representar forma indireta de 
onerar desnecessário e demasiadamente, os cofres da União, aumentado o déficit público, representando o retorno 
de empregados CLT ao funcionalismo público, será o primeiro passo para que todos os empregados das ferrovias 
brasileiras, com razão e pelo princípio da isonomia, pretendam tratamento idêntico, principalmente em razão dos 
benefícios que advirão do novo regime jurídico, sobrecarregando, ainda mais o quadro de funcionários da União.  
Não bastasse tal fato, a transformação dos atuais Agentes de Segurança em Policiais Ferroviários Federais, sob a 
organização e mantedora da União, representará corpo estranho dentro da ferrovia, o que acabará por dificultar 
sobremaneira que esta atinja seus objetivos empresariais, criando dissensão indesejável entre os empregados.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir a expressão "e a ferroviária" do inciso XIV do art. 21 do Projeto de Constituição.  
O autor quer impedir a formação de uma polícia federal ferroviária, como previsto no texto constitucional.  
Julgamos, porém, que existem fundadas razões para a manutenção da expressão, uma vez que corresponde a uma 
comprovação já existente e - nas mesmas condições da polícia rodoviária - foi elevada ao texto da Constituição. 
 
 
EMENDA:00118 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão: " as empresas sob  
controle acionário estatal " do inciso XI, art. 21  
do Projeto de Constituição (B), aprovado em primeiro 
turno.  
***RETIRADA PELO AUTOR*** 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir , no inciso XI do art. 21 , a expressão "as empresas sob controle acionário estatal".  
Optamos por manter a redação aprovada no 1o. turno de votação resultante de acordo de lideranças. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
 01) Suprimir, no inciso XVI do Art. 21, a  
expressão: para efeito indicativo.  
02) Texto:  
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Art. 21, inciso XVI - "exercer a classificação, para  
efeito indicativo, de diversões públicas e de  
programas de rádio e televisão;" 
Justificativa: 
Esta expressão anula a que está prevista no § 3°, inciso I e II do art. 223, pois a pessoa e a Família não terão apoios 
legais à sua disposição, para se defenderem, sempre que for contrariado o disposto no inciso IV do artigo 224. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir do inciso XVI do art. 21 do Projeto de Constituição a expressão "para efeito indicativo". 
O referido inciso está redigido: "XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas  
e de programas de rádio e televisão".  
Optamos por manter o texto tal como aprovado no 1o. turno de votação, a partir de um acordo de lideranças.  
Votamos pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:00224 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XXI, Art. 21 a seguinte  
expressão: "... DE TRANSPORTES E.''  
Texto resultante da emenda proposta:  
ESTABELECER PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA O  
SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO. 
Justificativa: 
A supressão da palavra “transportes” do texto visa a evitar uma repetição com o disposto, no art. 22, IX, em que se 
estabelecer a competência privativa da União para legislar “sobre diretrizes da política nacional de transportes”.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir a expressão "de transporte e" do inciso XXI do art. 21 do Projeto de Constituição. A  
justificativa é de que o texto é repetitivo com o disposto no inciso IX do art. 22, em que se estabelece a competência  
privativa da União para legislar sobre "diretrizes da política nacional de transportes".  
Somos pela aprovação da emenda. 
 
   
   EMENDA:00418 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do Projeto de Constituição, no  
Inciso XI do Artigo 21, a seguinte expressão.  
"...as empresas sob controle acionário estatal'... 
Justificativa: 
A presente emenda tem por objetivo definir o papel da União como responsável pela normatização dos setores 
referidos no inciso XI do artigo 21, sem transformá-la, entretanto, em agente passivo de submissão á essas mesmas 
normas.  
Ao Estado cabe fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente a esses setores, impedindo que as empresas 
privadas abusem da sua condição de exploradoras dos mesmos. Desde que as normas legais delimitem direitos e 
deveres das concessionárias, nada impede que estas exerçam suas atividades em benefício da comunidade 
nacional.  
Apesar de alguns casos onde o monopólio se justifica, não cabe ao Estado, num país de economia capitalista, ocupar 
os espaços que, pela lógica deste modelo, deve ser reservado à iniciativa privada.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir do Projeto de Constituição, no inciso XI do art. 21, a expressão: "...as empresas sob  
controle acionário estatal", com o objetivo de permitir que os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão  
de dados etc. possam ser executados por qualquer tipo de empresa concessionária da União, estatal ou privada.  
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Optamos por manter a redação original, aprovada no 1o. turno de votação, que resulta de acordo de liderança.  
Por isso, votamos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00459 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "e de programas de  
rádio e televisão" do inciso 16 do Art. 21 do Projeto. 
Justificativa: 
O texto proposto no Projeto permite perigosa confusão conceitual. A legislação e tradição brasileira, indica que no 
conceito de “diversões públicas” já estejam contidos os programas de entretenimento a lazer levados ao ar pelo rádio 
e pela televisão. Assim, a inclusão da expressão “e de programas de rádio e televisão” ou é uma redundância, na 
hipótese de referir-se a programação de shows, ou é uma contradição ao pretender que haja censura de programas 
de rádio e televisão que, não sendo de entretenimento, apenas poderão ser os de informação. Estes, no entanto, 
estão protegidos pela liberdade de imprensa. Por redundante, ou contraditório, o dispositivo deve ser suprimido.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir do inciso XVI do art. 21 do Projeto de Constituição a expressão "e de programas de 
rádio e televisão". Com isso, a União deixaria de exercer a classificação, para efeito indicativo, de programas de rádio 
e televisão.  
A matéria, tal como aprovada no 1o. turno de votação, foi objeto de acordo e, por isso nos posicionamos 
contrariamente à emenda proposta.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00480 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 21 do Projeto "B" da  
Constituição em seu Inciso XI, a seguinte palavra:  
"... acionário..."  
Texto sem supressão: "XI - Explorar  
diretamente ou mediante concessão a empresas sob  
controle acionário estatal os serviços  
telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados  
e demais serviços públicos de telecomunicações,  
assegurada a prestação de serviços de informações  
por entidades de direito privado através da rede  
pública de telecomunicações explorada pela União;".  
Texto com supressão: "XI - Explorar  
diretamente ou mediante concessão a empresas sob  
controle estatal os serviços telefônicos,  
telegráficos, de transmissão de dados e demais  
serviços públicos de telecomunicações, assegurada  
a prestação de serviços de informações por  
entidades de direito privado através da rede  
pública de telecomunicações explorada pela União;". 
Justificativa:  
As telecomunicações, como serviços públicos, se inserem no domínio do Estado, sendo de prestação econômica, 
pagos pelos usuários, os serviços públicos de telecomunicações sempre foram outorgados pelo Estado a empresas 
privadas e as sociedades de economia mista controladas pela União, Estados-Membros e Municípios. 
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Este o regime consagrado nas constituições brasileiras, desde 1891. Sob este regime constitucional, a Lei 5.792/72 
definiu a política de exploração de serviços públicos de telecomunicações através de subsidiárias e associativas da 
TELEBRÁS. 
A TELEBRÁS é uma sociedade de economia mista, controlada pela União. As subsidiárias são empresas estatais 
controladas pela TELEBRÁS. As associadas são empresas privadas ou estatais, estaduais ou municipais, de cujo 
capital a TELEBRÁS participa minoritariamente submetendo-se porém as associativas à orientação normativa e às 
sistemáticas de controle da TELEBRÁS.  
Através do instituto da concessão e da figura jurídica da associação assegura-se a gestão do estado sobre os 
serviços.  
A constituinte com propósito de preservar o Sistema TELEBRÁS, limitou, em seu 1° turno, a concessão de serviços 
públicos de telecomunicações “a apresas sob controle acionário estatal”, este dispositivo, que discrepa de toda 
tradição brasileira e diverge da pratica universal, obriga o poder público, a investir recursos consideráveis em uma 
atividade econômica que foi implantada e se desenvolveu com recursos dos particulares. E isto ocorre exatamente 
quando o País enfrenta uma das maiores crises econômicas de sua história, carecendo o Estado de recursos para 
fazer face as suas obrigações mais essenciais e indelegáveis.  
Com a supressão da palavra “acionário” preserva-se o concurso da iniciativa na exploração de uma atividade 
econômica, sem prejuízo do poder regulador do estado, não impedindo com isto, que o próprio estado participe 
majoritariamente ou até exclusivamente do capital de empresas que exerçam atividades estratégicas com a 
EMBRATEL, sendo  ainda regulamentado pelo instituto da concessão e vigorado como anteriormente dito, pela 
participação acionária, mesmo minoritária, mas com privilégios próprios decorrentes do instituto da associação que 
nos termos da lei submete a associada a orientação direcionada pelos parâmetros de controle normativo e funcional 
da TELEBRÁS.  
Preservando o Sistema TELEBRÁS, objetivo maior visado pelas emendas de que resultou o dispositivo do Inciso XI 
do Art. 21 do Projeto “B” de Constituição, portanto, a presente emenda supressiva não invalida o acordo de 
lideranças, firmado no 1° turno, mas apenas o complementa.  
Desta forma o estado assegura o pleno domínio sobre as telecomunicações, sem necessidade de investir recursos 
públicos na exploração, modernização e expansão dos serviços.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir a palavra "acionário" do inciso XV do art. 21, do Projeto de Constituição B, que trata  
dos serviços telefônicos, telegráficos e os demais de telecomunicações.  
Optamos por manter o texto original, aprovado no 1o. turno de votação mediante acordo de lideranças.  
Somos pela rejeição da emenda. 
     
 
 EMENDA:00646 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DELFIM NETTO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XI do artigo 21 do  
Projeto de Constituição (redação para o 2o. Turno)  
a expressão:  
"XI - ...sob controle acionário estatal...". 
Justificativa:  
A participação do Estado na atividade econômica, em setores onde a iniciativa provada pode substituir com 
vantagens e eficiência a presença estatal, não deveria estabelecer o monopólio da participação estatal.  
Especificamente no caso de que trata esta Emenda, a presença de capitais privados nos serviços de telefonia e 
demais serviços públicos de telecomunicações, onde são requeridos investimentos permanentes de ampliação e 
manutenção, não parece estratégico comprometer recursos públicos se houver interesse da iniciativa provada na 
exploração desses serviços, sem qualquer tipo de risco para a segurança ou para o desenvolvimento nacional.  
Parecer:   
   A presente emenda tem como objetivo suprimir a expressão "sob controle acionário estatal..." do inciso XI do art. 
21 do Projeto de Constituição "B", que trata das competências da União. A introdução da alteração pretendida 
permitiria que as telecomunicações fossem exploradas por empresas privadas,  
o que representaria a reversão de um dos mais trabalhosos e efetivamente negociados acordos que foram levados a 
efeito durante o primeiro turno de votação. Assim, fiel à determinação de dar meu apoio aos amplos acordos 
realizados, e tendo em mente a necessidade de manter-se o controle estatal sobre esta importante atividade 
econômica, opino pela rejeição da presente emenda. 
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   EMENDA:00659 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se na alínea b, do item XII, do  
artigo 21, do Projeto, a expressão:  
"em articulação com os Estados de situação  
dos potenciais hidroenergéticos". 
Justificativa:  
O art. 21, item XII, do Projeto, tem a seguinte redação: 
“Art. 21 – Compete a União 
................................................... 
XII – explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
.................................................. 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d’agua, em articulação com 
os Estados de situação dos potenciais hidroenergéticos.” 
A expressão que se pretende suprimir por meio da presente emenda foi introduzida em plenário, com a aprovação da 
emenda n° 2P01381-3, de autoria do Constituinte Fernando Veloso, que a justa ficou dizendo ser justo compensar os 
Estados produtores de energia, pela utilização de um recurso natural existente em seu território.  
No entanto, a questão da indenização devida aos Estados e Municípios, pela utilização de recursos naturais 
existentes em seus territórios, já está equacionada no Artigo 20, § 1°, do Projeto que estabelece: 
Art. 20 - ................................................... 
§ 1° - É assegurada, nos termos da Lei, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.  
Por conseguintes, a expressão acrescentada em plenário é desnecessária, pois o texto e o § 1°, do artigo 20 já 
estabelece da forma clara e precisa o direito dos Estados na matéria. 
Além disso deve ser salientado que não tem sentido estabelecer limitação ao Poder da União para explorar ou 
conceder os serviços de energia elétrica, pois o Projeto, seguindo a orientação já tradicional do Direito Constitucional 
do País, optou por colocar na órbita da União a competência sobre tais serviços, não convindo por todas as razões, 
de ordem administrativa ou institucional, a interferência de outra esfera de poder sobre o mesmo assunto. Consoante 
com a adoção do princípio da competência exclusiva da União em assuntos de energia elétrica o Projeto estabelece, 
também que cabe principalmente à União legislar sobre águas e energia (Art. 22, IV) e, ainda, inclui entre os bens da 
União, os potenciais de energia hidráulica (Art. 20, VIII e Art. 182).  
A expressão que se procura suprimir, portanto, posto ser desnecessária e inconveniente, destoa da filosofia adotada 
pelo Projeto quanto à matéria, devendo, pois, ser excluída do texto constitucional.   
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir a expressão: "em articulação com os Estados de situação dos potenciais 
hidroenergéticos", da alínea b, do item XII, do art. 21 do Projeto de Constituição.  
Aos Estados possuidores de tais potenciais cabe participar da política que orienta a sua exploração. É uma forma 
democrática e descentralizadora, a qual julgamos necessário manter.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00716 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 21 do Projeto "B" da  
Constituição o disposto em seu Inciso XI, dito o seguinte:  
"XI - Explorar diretamente ou mediante  
concessão a empresas sob controle acionário  
estatal os serviços telefônicos, telegráficos, de  
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transmissão de dados e demais serviços públicos de  
telecomunicações, assegurada a prestação de  
serviços de informações por entidades de direito  
privado através da rede pública de  
telecomunicações explorada pela União;" 
Justificativa:  
Os serviços públicos de telecomunicações, desde sua implantação no País, sempre foram explorados por empresas 
privadas ou por entidades estatais, municipais, estaduais e federais, mediante concessão do poder público, segundo 
os preceitos constitucionais vigentes a partir de 1891. 
Em 1972 a Lei n° 5.792, de 11/07, instituindo a política de exploração dos serviços públicos de telecomunicações, 
determinou a criação da TELEBRÁS, sociedade de economia mista, controlada pela União, com a finalidade de 
“promover”, através de subsidiárias e associadas, a exploração de serviços públicos de telecomunicações, no Brasil e 
no exterior”.  
As “subsidiárias”, controladas acionária, tecnologia e administrativamente pela TELEBRÁS, se caracterizam como 
empresas estatais, já as “associadas”, tanto podem ser empresas estatais, controladas por Estados-Membros e 
Municípios, como empresas privadas de cujo o capital a TELEBRÁS, participa minoritariamente, subordinando-se a 
orientação normativa e à sistemática de controle da TELEBRÁS. 
A Constituinte em seu primeiro turno de votação, a pretexto de preservar o SISTEMA TELEBRÁS, restringe a 
concessão de serviços públicos de telecomunicações “a empresas sub controle acionário estatal”.  
Contrariamente ao propósito de seus autores, referido dispositivo, na verdade, extingue o Sistema TELEBRÁS ao 
permitir a exploração dos serviços por empresas estaduais e municipais sem vínculo algum com a TELEBRÁS, ao se 
vedar concessão a empresas privadas, mesmo que associadas à TELEBRÁS. 
Além de extinguir o vitorioso Sistema TELEBRÁS, o dispositivo do Inciso XI do Art. 21 do Projeto de Constituição “B”, 
ao vedar o concurso dos particulares na exploração de um serviço público de prestação econômica, sobrecarrega os 
orçamentos públicos no momento em que o País enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história, sem 
meios de atender as usas mais prementes, essenciais e indelegáveis obrigações.  
Suprimentos, como se propõe, o dispositivo do Inciso XI do Projeto “B” de Constituição mentem-se o regime 
constitucional sob o qual foram criadas a EMBRATEL, a TELEBRÁS e as várias concessionárias – todas empresas 
genuinamente nacionais – que promoveram, nas duas últimas décadas, o extraordinário surto de desenvolvimento 
das telecomunicações em nosso País.  
A presente emenda não contraria as ideias dos acordos feitos, entre autores e líderes, quando do 1° turno de 
votação, antes atende plenamente, o proposito dos autores das diversas emenda apresentadas porque mantem-se o 
“status quo”, emendas que objetivam, segundo consignado em suas justificativas, visam precipuamente, preservar o 
Sistema TELEBRÁS.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o disposto no inciso XI do art. 21 do Projeto de Constituição, que trata dos serviços  
telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações.  
Optamos por manter o texto original, aprovado no 1o. turno de votação mediante acordo de lideranças.  
Pela rejeição. 
   
  
  EMENDA:00834 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: art. 21, XI, Projeto  
de Constituição (B).  
Suprima-se a palavra "acionário", do inciso  
XI, do artigo 21. 
Justificativa:  
Os serviços de telecomunicações, como serviços públicos, se inserem, naturalmente, no domínio do Estado. 
Como serviços de prestação econômica, mensurável, pagos por quem deles se utiliza na razão direta da utilização, 
sua exploração sempre foi outorgada pela União, Estado e Municípios até 1967, e exclusivamente pela União a partir 
da Constituição de 67, a empresas privadas e a entidades estatais, federais, estaduais e municipais, mediante 
concessão.  
Definindo a política de exploração dos serviços públicos de telecomunicações, a lei n° 5.792/72 atribuiu-a a 
subsidiárias e associadas da TELEBRÁS, sociedade de economia mista federal. Associadas são empresas 
controladas pela TELEBRÁS – estatais portanto; subsidiárias são empresas das quais a TELEBRÁS participa sem 
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exercer seu controle acionário, mas que se subordinam à sua sistemática de planejamento e controle. As associadas 
tanto podem ser empresas privadas, como empresas estatais e municipais.  
Ao argumento de preservar o Sistema TELEBRÁS, a Constituição a empresas sob controle acionário estatal.  
A pretexto de preservar, esse dispositivo, na verdade, extingue o Sistema TELEBRÁS, tanto por permitir concessão a 
empresas estatais, estaduais e municipais sem qualquer vinculação com a TELEBRÁS, como por proibir concessão a 
empresas privadas associadas à TELEBRÁS.  
A supressão, ora proposta, da palavra “acionário” esse será ao mesmo tempo o controle estatal da atividade, 
traduzindo no poder regulador, coo admite o concurso da iniciativa privada na exploração dos serviços de 
telecomunicações, sob controle do Estado.  
Aliás, os serviços públicos de telecomunicações foram, na verdade, instalados e expandidos com recursos dos 
usuários desses mesmos serviços, através dos institutos de participação financeira dos promitentes-assinantes nos 
investimentos das concessionárias e das sobretarifas que integraram “FNT” 
A prevalecer o controle acionário, o poder público se verá compelido a designar substanciais recursos para um setor 
autossustentável.  
A presente Emenda não prejudica os acordos entre os autores das Emendas originais e das lideranças partidárias. 
Ao contrário, melhor traduz seus propósitos, declarados nas justificativas dessas mesmas emendas, de preservar o 
Sistema TELEBRÁS. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir a palavra "acionário" do inciso XV do art. 21, do Projeto de Constituição B, que trata  
dos serviços telefônicos, telegráficos e os demais de telecomunicações.  
Optamos por manter o texto original, aprovado no 1o. turno de votação mediante acordo de lideranças.  
Somos pela rejeição da emenda. 
   
 
   EMENDA:00993 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "... ou nele  
permaneçam temporariamente" constante do inciso IV  
do art. 21 do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa:  
A supressão dessa expressão é uma exigência democrática e de defesa da soberania nacional. A possibilidade 
constitucional de permitir a permanência de tropas estrangeiras em território nacional, ainda que em caráter 
temporário sobre uma brecha constitucional para o estabelecimento de bases militares estrangeiras no território 
nacional o que é inaceitável.  
Parecer:   
   A emenda supressiva em exame pretende retirar do texto do inciso IV do art. 21 a expressão "ou nele permaneçam  
temporariamente".  
O autor argumenta que o texto aprovado abre a possibilidade de permanência de tropas estrangeiras em  
território nacional, ou seja, de bases militares de outros países em território brasileiro.  
Julgamos, porém, que o texto aprovado no 1o. turno é adequado e que, adicionalmente, como provê o Projeto de  
Constituição, compete à União legislar sobre a defesa e segurança nacional, através da lei complementar votada 
pelo Congresso Nacional, ficando o Presidente (artigo 86, XXII) com poderes para autorizar a eventual permanência 
temporária de tropas estrangeiras no País.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01067 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IX do art. 21 do  
Projeto de Constituição B. 
Justificativa:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 453  

 

Tal supressão se faz necessária por caracterizar-se uma ingerência da União, quer nos planos estaduais e 
municipais de ordenação dos respectivos territórios, uniformizando e deixando de atender às peculiaridades de cada 
região, ferindo o princípio federativo.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o inciso IX do art. 21 do Projeto de Constituição. A redação do referido inciso é a  
seguinte: Art. 21. Compete à União:..... "IX - elaborar e executar planos nacionais de ordenação do território e de  
desenvolvimento econômico e social;". O autor argumenta que tal dispositivo representa uma ingerência da União 
nos planos estaduais e municipais, ferindo o princípio federativo.  
Ora, o artigo 44 da Constituição - Projeto "B" trata explicitamente da ação política da União, visando à articulação  
das diversas regiões, seu desenvolvimento e a redução das desigualdades Regionais. Não há ingerência, mas sim 
cooperação e articulação. Esse é o espírito expresso no texto-base.  
Somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01069 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DEL BOSCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Do art. 21, inciso XII, suprimir letra b e  
da letra f) as palavras "fluviais e lacustres". 
Justificativa:  
Cuidam ambos os dispositivos da exploração por parte da União de serviços e instalações de energia elétrica bem 
como dos portos fluviais e lacustres. 
Não se justifica atribuir tal competência à União já que tais bens devem integrar o patrimônio dos Estados, em 
cumprimento ao princípio federativo, evitando-se, Dessarte, como vinha ocorrendo uma somatória de benesses ao 
Governo Federal.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Autor suprimir a letra "b" do inciso XII do art. 21 e a expressão "fluviais e lacustres" da letra  
"f" do Projeto (B), entendendo que não se justifica atribuir à União a exploração dos serviços de energia elétrica e 
dos portos fluviais e lacustres, porque fazem parte do patrimônio dos Estados.  
Entendemos que a proposta não merece acolhida, uma vez que os dispositivos que se pretende suprimir e alterar 
guardam perfeita consonância com o disposto nos art. 20 e 26 do Projeto.  
Somos, pois, pela rejeição. 
   
 
EMENDA:01112 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XI do artigo 21 do  
Projeto "B" da Constituição a expressão: "A  
empresas sob controle acionário estatal". 
Justificativa:  
Os serviços de telecomunicações no Brasil sempre foram explorados por empresas privadas ou por entidades 
estatais, mediante concessão do poder público.  
A Lei n° 5792/72, ao definir a política de exploração de serviços públicos de telecomunicações, atribui-os a empresas 
subsidiárias e associadas da Telebrás. 
A Telebrás e suas subsidiárias são empresas estatais. As associadas tanto podem ser empresas estatais controladas 
por estados e municípios, como empresas privadas das quais a Telebrás participa sem exercer seu controle 
acionário.  
A Constituinte limitou as concessões de serviços públicos de telecomunicações “As empresas sob controle acionário 
estatal”, ao argumento de preservar o Sistema Telebrás. 
Na verdade, porém, ao assim dispor, a Constituinte decreta a extinção do Sistema Telebrás seja por permitir 
concessão a empresas estaduais e municipais sem vínculo com a Telebrás, seja por vedar concessão a empresas 
provadas mesmo que em associação com a Telebrás.  
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Suprimindo-se a expressão “A empresas sob controle acionário estatal” não se determina a privatização de serviços 
hoje explorados por empresas estatais, mas apenas se faculta a concessão de serviços a empresas provadas, desde 
que associadas à Telebrás, conforme prescrito pela Lei n° 5792/72 que definiu a política de exploração de serviços 
públicos de telecomunicações no Brasil. 
Na verdade, os serviços de telecomunicações foram implantados e são custeados pelos usuários dos serviços, 
através de “participação financeira” nos investimentos das concessionárias e de tarifas e sobretarifas.  
A contribuição financeira do poder público foi mínima, uma vez que a estatização do setor se proceder por artifícios, 
de legalidade bastante duvidosa.  
Ainda hoje carece o Estado de recursos para investir nas atividades as mais essenciais e indelegáveis.  
Proibir, então, a concessão aos particulares na exploração de uma atividade econômica se afigura em contrassenso. 
É de se ressaltar, finalmente, que esta Emenda Supressiva não conflita com os acordos das lideranças partidárias ou 
com o consenso anteriormente estabelecido entre os autores das Emendas que resultou o atual texto do inciso XI do 
Artigo 21. Na verdade, necessidade de se elidir a expressão “a empresas sob controle acionário estatal” para que 
corretamente se consagre a intenção manifesta nas justificativas daquelas Emendas, na qual seja, da de preservar o 
Sistema Telebrás.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir do Projeto de Constituição, no inciso XI do art. 21, a expressão: "...as empresas sob  
controle acionário estatal", com o objetivo de permitir que os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão  
de dados etc. possam ser executados por qualquer tipo de empresa concessionária da União, estatal ou privada.  
Optamos por manter a redação original, aprovada no 1o. turno de votação, que resulta de acordo de liderança.  
Por isso, votamos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01174 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 21, XII, "a", a seguinte redação:  
"a) os serviços de radiofusão sonora, de sons  
e imagens, e os de telecomunicações não  
compreendidos no inciso anterior;" 
Justificativa:  
Dirime-se, com a redação proposta, o conflito entre o disposto na primeira parte do inciso XIU e no inciso XII, “a”, pois 
ambos os preceitos se referem aos “demais serviços de telecomunicações” e, no primeiro caso, a concessão é 
restrita a empresa estatal. 
Parecer:   
   Propõe a emenda que assim se redija o Art. 21, XII, "a" : "os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens, e 
os de telecomunicações não compreendidos no inciso anterior".  
Seu ilustre Autor alega conflito com o inciso XII, pelo qual compete à União "explorar, diretamente ou mediante 
concessão a empresas sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados 
e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de informação por entidades 
de direito privado através da rede pública de telecomunicações explorada pela União". "Data venia",não 
concordamos. Pela redação atual, tanto pode a União explorar serviços de telecomunicações "diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou permissão", em se tratando de "serviços privados", fazê-lo "mediante 
concessão a empresas sob controle acionário estatal", em se tratando de serviços "públicos". A todos os serviços 
mencionados no item XII, aplica-se a possibilidade de exploração direta ou "mediante concessão". A questão 
complexa das telecomunicações não estava suficientemente atendida no item XI, daí por que constarem também do 
item XII.  
Pela rejeição, portanto. 
 
   
   EMENDA:01202 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   No artigo 21, Inciso XII, letra "d",  
suprimir a letra "m" da palavra "em", que se  
encontra entre "brasileiros" e "fronteiras". 
Justificativa:  
A supressão se impõe porque, na forma em que está, evidencia-se a impropriedade do texto. Não quer a 
Constituição ‘serviços...entre portos brasileiros em fronteiras nacionais”, MAS, SIM, serviços entre portos brasileiros e 
fronteiras nacionais.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir na letra "d" do inciso XII do art. 21 a letra "m" da palavra "em", que se encontra entre as 
palavras "brasileiros" e "fronteiras".  
Como assinala o autor da proposição, não se deseja "serviços ... entre portos brasileiros em fronteiras nacionais", 
mas sim "serviços ... entre portos brasileiros e fronteiras nacionais".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01204 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimir no art. 21, inciso XI, a seguinte  
frase: "É assegurada a prestação de serviços de  
informações por entidades de direito privado  
através da rede pública de telecomunicações  
explorada pela União".  
Em consequência, a redação passará a ser a seguinte:  
- explorar diretamente ou mediante concessão  
a empresas sob controle acionário estatal os  
serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão  
de dados e demais serviços públicos de  
telecomunicações. 
Justificativa:  
A supressão que se propõe tem fundamento rigorosamente técnico-jurídico. A frase apontada deve ser retirada do 
texto constitucional pois está colocada em local impróprio, é desnecessária, e sobretudo, imprecisa.  
Local Impróprio 
O art. 23 da constituição define a Competência da União, ao longo de vinte e cinco incisos. É um artigo que tem se 
repetido em todas as constituições do País (1891, 1934, 1937, 1946, 1967) e se destina tão somente a enumeração 
dos poderes da União. Não houve, em nenhuma delas, nada além disso.  
Nesta Constituição pretende-se incluir um corpo estranho a esta enumeração de poderes, a saber, o estabelecimento 
de um direito, genérico, inespecífico, a todas “entidades de direito privado”. O local, obviamente, não é o apropriado 
para isso. Quando muito, e se julgado relevante, tal direito deveria ter sido relacionado no capítulo dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, no art. 6°,§ 6° ou no § 32. 
Desnecessidade 
Examinado com isenção, longe da tensão dos acordos de lideranças, construídos ao longo de cansativas discussões, 
logo se vê que o “direito” que se pretende assegurar não deve nem mesmo figurar em uma Constituição, pois é 
aquele inerente à prestação de todo e qualquer serviço público, ou seja, o da sua utilização, por qualquer pessoa, 
sem qualquer restrição, pagas unicamente as tarifas, que devem ser universalizadas. HELY LOPES MEIRELLES no 
seu sempre festejado “Direito Administrativo Brasileiro” ao falar dos direitos do usuário dos serviços públicos 
esclarece, com prioridade: “São direitos cívicos, de conteúdo positivo consistente no poder de exigir da Administração 
ou de ser delegado o serviço a que um e outro se obrigou a prestar individualmente aos usuários”. E, em seguida, 
conclui: “são direitos públicos subjetivos de exercício pessoal, quando se tratar de serviço uti singuli  e o usuário 
estiver na área de sua prestação. Tais direitos rendem ensejo às ações correspondentes, inclusive mandado de 
segurança, conforme seja a prestação a exigir ou a lesão a reparar judicialmente” (ob cit. 7ª. Ed, pág. 309).  
Chega a ser, pois, risível que, no texto constitucional, e em local impróprio, se assegure a “entidades de direito 
privado” (e por que não a “qualquer pessoa do povo”) a utilização da rede pública de telecomunicações.  
Imprecisão 
Além de estar em local impróprio e de ser desnecessária, justifica-se a supressão da frase no texto constitucional 
pela sua imprecisão. É que não existe, nem no âmbito técnico, isto é, nas Definições de Serviços de 
Telecomunicações da União Internacional de Telecomunicações, ou nos Dicionários Especializados em Terminologia 
de Telecomunicações, nem no âmbito popular, isto é, na voz popular ou nos Dicionários do Idioma, alguma coisa que 
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se chama “serviços de informações”, (ver anexos 2, 3 e 4). Isto simplesmente não existe, nem no glossário técnico, 
nem no glossário popular. Portanto, corre-se risco de incluir na Carta magna um “direito” que, futuramente, ninguém 
saberá sequer o que efetivamente venha a ser ele  
Parecer:   
   A emenda pretende retirar do texto do Projeto de Constituição a expressão "assegurada a prestação de  
serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública de telecomunicações explora-  
da pela União", constante do inciso XI do art. 21.  
Optamos, porém, por manter no texto constitucional a matéria original, aprovada por acordo de lideranças no  
1o. turno de votação.  
Somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01356 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ETEVALDO NOGUEIRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso XXIII do artigo 21 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa:  
O inciso XXIII, do art. 21, com obscuridade na sua redação, que parece excluir a possibilidade da concessão par a 
exploração de usinas nucleoelétricas (espécie do gênero instalações nucleares), estabelece requisitos, (letras a, b e 
c) que sobre constituem matéria própria à legislação ordinária, fere o princípio de harmonia entre os Poderes do 
Estado, especialmente sob o regime presidencialista. A letra a apresenta, ainda, ideia de pretender uma 
autolimitação desnecessária à União, em relação aos países estrangeiros, ao vincular suas atividades à finalidade 
pacífica.  
A matéria é própria de tratados e acordos internacionais. A letra b traz, também, grande obstáculo à necessidade de 
flexibilizar os usos e controles em conformidade com o desenvolvimento dos mecanismos de fiscalização e de novas 
técnicas. A letra c padece do mesmo inconveniente da letra b, ao generalizar o regime da responsabilidade objetiva 
(sem culpa).  
Parecer:   
   A emenda em exame pretende suprimir todo o inciso XXIII do art. 21 do Projeto de Constituição, que trata da  
exploração dos serviços e instalações nucleares de qualquer espécie.  
Julgamos que a matéria aprovada no 1o. turno foi objeto de amplo debate.  
Trata-se, de outra parte, assunto de natureza altamente estratégica, não só do ponto de vista da segurança, mas 
sobretudo no que se refere à questão ecológica e à questão econômica.  
Entendemos ser indispensável - por isso mesmo fique na competência da União.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01365 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "de transmissão de  
dados' do inciso XI do artigo 21 do Projeto de  
Constituição (B), que ficará assim redigido:  
"XI - explorar, diretamente ou mediante  
concessão a empresas sob controle acionário  
estatal, os serviços telefônicos, telegráficos e  
demais serviços de telecomunicações, assegurada a  
prestação de serviços por entidades de direito  
privado através da rede pública de  
telecomunicações explorada pela União;" 
Justificativa:  
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A aparente complexidade de termo “informática” e, indiretamente, da transmissão de dados, produziu polêmica capaz 
de colocar o Brasil à margem do ritmo de desenvolvimento econômico.  
Abandonou-se a solução que a Comissão de Sistematização havia encontrado entregado ao Estado as transmissões 
de dados transfronteiras (parágrafo único do artigo 23).  
Não fossem suficientes os argumentos anteriores, é ainda inaceitável a ideia de que a transmissão de dados 
“infrafronteiras”, entre empresas, seja serviço público, e que, por exemplo, os serviços de dados de um banco 
referentes ao saldo de seus clientes sejam também um serviço púbico.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir do Projeto de Constituição, no inciso XI do art. 21, a expressão "de transmissão de 
dados", com o objetivo de deixar livre que esses serviços possam ser executados por qualquer tipo de empresa 
concessionária estatal ou privada, e não apenas por aquelas com controle acionário do Estado.  
Optamos, porém, em manter a redação original, aprovada no 1o. turno de votação, que resulta de acordo de 
liderança.  
Por isso, votamos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01383 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 21, inciso XI.  
Suprima-se, do inciso XI do artigo 21, a  
expressão:... "sob controle estatal"... 
Justificativa:  
O texto aprovado acarreta duas consequências fundamentais: primeiro, inibe o crescimento das empresas privadas 
concessionárias de tais serviços; segundo, impede, definitivamente, qualquer política de privatização deste setor 
econômico, através do lançamento de ações no mercado visando à democratização do capital dessas empresas. 
Trata-se do estabelecimento de uma barreira jurídica que veda à iniciativa privada a possibilidade de expandir-se no 
vasto campo das telecomunicações, conferindo ao Estado o controle absoluto sobre as empresas do setor. Os 
inconvenientes são visíveis, sobretudo, quando se considera que esta matéria não deve sofrer rigidez constitucional, 
mas ser tratada por uma política de governo, flexível por sua natureza.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir do Projeto de Constituição, no inciso XI do art. 21, a expressão: "...as empresas sob  
controle acionário estatal", com o objetivo de permitir que os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão  
de dados etc. possam ser executados por qualquer tipo de empresa concessionária da União, estatal ou privada.  
Optamos por manter a redação original, aprovada no 1o. turno de votação, que resulta de acordo de liderança.  
Por isso, votamos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01388 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se na alínea B, do item XII, do  
artigo 21, do Projeto, a expressão:  
"em articulação com os Estados de situação  
de tais potenciais hidroenergéticos". 
Justificativa:  
A expressão que se pretende suprimir foi introduzida em Plenário, com a aprovação da emenda n° 2P01381-3, que a 
justificou dizendo ser justo compensar os Estados produtores de energia pela utilização de um recurso natural 
existente sem eu território.  
No entanto, a questão da indenização devida aos Estados e Municípios, pela utilização de recursos naturais 
existentes em seus territórios, já está equacionada no Artigo 20, § 1° do Projeto.  
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Por conseguinte, a expressão acrescentada em plenário é desnecessária, pois, já está prevista da forma clara e 
precisa o direito dos Estados na matéria. 
Além disso, não deve ser estabelecida limitação ao Poder da União de explorar ou conceder os serviços de energia 
elétrica, pois o Projeto, seguindo a orientação tradicional do Direito Constitucional do País, optou por colocar na 
órbita da União a competência sobre tais serviços, não convindo, por todas as razões, de ordem administrativa ou 
institucional, a interferência de outra esfera de poder sobre o mesmo assunto. Consoante com a doção do princípio 
da competência exclusiva da União em assuntos de energia elétrica, o Projeto estabelece, também que cabe 
privativamente à União legislar sobre águas e energia e, ainda inclui entre os bens da União, os potenciais de energia 
hidráulica.  
A expressão que se procura suprimir, portanto, posto ser desnecessária e inconveniente, destoa da filosofia adotada 
pelo Projeto quanto à matéria, devendo, pois, ser excluída do texto constitucional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda no. 2t00659-4. 
 
   
   EMENDA:01395 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO REZENDE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "a empresas sob  
controle acionário estatal", do inciso XI, do  
artigo 21, do Projeto de Constituição (B),  
passando a redação do dispositivo a ser a seguinte:  
"XI - explorar, diretamente ou mediante  
concessão os serviços telefônicos, telegráficos,  
de transmissão de dados e demais serviços públicos  
de telecomunicações, assegurada a prestação de  
serviços de informações por entidades de direito  
privado através da rede pública de  
telecomunicações explorada pela União". 
Justificativa:  
O texto aprovado no primeiro turno de votações acarreta duas consequências fundamentais: 

(1) Inibe o crescimento das empresas privadas concessionárias de tais serviços; 
(2) Impede, definitivamente, qualquer política de privatização deste setor econômico, através do lançamento de 

ações no mercado, visando à democratização do capital dessas empresas.  
Trata-se do estabelecimento de uma barreira jurídica que veda à iniciativa privada a possibilidade de expandir-se no 
vasto campo das telecomunicações, conferindo ao Estado o controle absoluto sobre as empresas do setor. Os 
inconvenientes são visíveis, sobretudo se considera que esta matéria não deve permanecer encerrada na rigidez das 
normas constitucionais, mas ser tratada por uma política de governo, mais flexível por sua própria natureza.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir do Projeto de Constituição, no inciso XI do art. 21, a expressão: "...as empresas sob  
controle acionário estatal", com o objetivo de permitir que os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão  
de dados etc. possam ser executados por qualquer tipo de empresa concessionária da União, estatal ou privada.  
Optamos por manter a redação original, aprovada no 1o. turno de votação, que resulta de acordo de liderança.  
Por isso, votamos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01827 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PSDB/MA) 
Texto:   
   Art. 21, XI - Projeto (B)  
Suprimir, no art. 21, inciso XI, o seguinte  
trecho: "concessão a".  
Em consequência, a redação passará a ser a seguinte:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 459  

 

-"explorar diretamente ou mediante empresas  
sob controle acionário estatal os serviços  
telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados  
e demais serviços públicos de telecomunicações. É  
assegurada a prestação de serviços de informações  
por entidades de direito privado através da rede  
pública de telecomunicações explorado pela União." 
Justificativa:  
A justificativa para a supressão se encontra no texto apresentado em anexo. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir a expressão "concessão a" do inciso XI do art. 21 do Projeto de Constituição.  
Como no caso das demais emendas a respeito dessa matéria, que trata dos serviços telefônicos, telegráficos e de  
transmissão de dados, optamos por manter o texto original, aprovado no 1o. turno de votação, por acordo de 
lideranças.  
Votamos pela rejeição da emenda. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00150 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Explorar, diretamente ou mediante concessão as  
empresas sob controle acionário estatal, os  
serviços públicos de telefonai, de telegrafia, de  
transmissão de dados e demais serviços públicos de  
telecomunicações, assegurada a prestação de  
serviços de informações por entidades de direito  
privado através da rede pública de  
telecomunicações explorada pela União; 
Justificativa:  
Não é demais explicitar a intenção do texto manifestada no final da frase: “demais serviços públicos de 
telecomunicações”, isto é, os serviços referidos anteriormente na mesma frase são também públicos. Quanto a 
substituição das palavras telefônicas e telegráficos, por telefonia e telegrafia, respectivamente, deve-se a semântica 
correta dos termos.  
   
   EMENDA:00378 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XXIV do art. 20 a  
expressão "na forma que dispuser a lei". 
Justificativa:  
Todas as matérias de competência da União estão sujeitas ao princípio da legalidade, conforme prevê, 
expressamente, o art. 48. 
   
   EMENDA:00457 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 20, inciso XII, alínea a esta redação:  
Art. 20 ................................  
XII - ....................................  
a) os serviços de radiodifusão sonora e demais  
serviços de telecomunicações. 
Justificativa:  
A própria legislação e, especificamente, o Código Brasileiro de Telecomunicações já esclarece que o serviço de 
radiodifusão pode ser de som (rádio) ou de som e imagem (televisão), Cumpre pois evitar-se a desnecessária 
repetição no Texto Constituição.  
   
   EMENDA:00462 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 20, inciso XII, alínea b a  
expressão "Estados de situação dos potenciais" por  
"Estados onde se situam os potenciais". 
Justificativa:  
A linguagem do projeto é gongórica e confusa. Esta emenda oferece redação clara, concisa e objetiva.  
   
   EMENDA:00583 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Organizar e manter as polícias federal, rodoviária  
e ferroviária federais, a civil, a militar e o  
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e  
dos Territórios. 
Justificativa:  
O texto oferecido aprimora o “vencido” no segundo turno, além de tornar mais clara seu entendimento.  
   
   EMENDA:00636 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se neste inciso a expressão  
Autorização. 
Justificativa:  
Determina o Artigo 175 que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos.  
Inexiste, pois, no caso, a figura da autorização prevista no inciso XII do artigo 20.  
Ademais a possibilidade de autorização poderá constitui-se na abertura de alternativas que venham a burlar a 
concessão ou permissão eis que estas serão feitas sempre através de licitação.  
   
   EMENDA:00745 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB/MG) 
Texto:   
   As alíneas do inciso XXIII são transformadas em  
§§, colocando-se imediatamente antes do art. 21.  
Do inciso XXIII são suprimidas as expressões:  
"atendidos os seguintes princípios e condições." 
Justificativa:  
Trata-se de correção de técnica legislativa; parte-se do princípio de que inciso não deve albergar proposição 
completa mas, sim, ser complemento de artigo ou de parágrafo.  
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 21 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 

 


