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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. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

      § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

      I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

      II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 

as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;  

      III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

      IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

      V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  

      VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

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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      VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.  

      § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei.  

      § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

      § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 

forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

      § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  

      § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.   

  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00096 DT REC:24/03/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO ESTABELEÇA POLÍTICAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO  
AMBIENTE E A OCUPAÇÃO RACIONAL DO SOLO; QUE A UNIÃO CRIE A POLÍCIA  
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; A PROIBIÇÃO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL,  
DA FABRICAÇÃO, DO USO, DO TRANSPORTE, DO ARMAZENAMENTO E DA  
COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEFATOS NUCLEARES COM FINS BÉLICOS. 
   
   SUGESTÃO:00133 DT REC:26/03/87 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   SUGERE MAIOR AMPLITUDE E RIGOR NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

                                                      
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:00216 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE COMO DEVER DE TODOS E DO ESTADO A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO  
MEIO AMBIENTE E PUNIÇÃO À EXPLORAÇÃO PREDATÓRIA. 
   
   SUGESTÃO:00376 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE SER COMPETÊNCIA DO ESTADO A PROMOÇÃO E A PRESERVAÇÃO DO  
EQUILÍBRIO AMBIENTAL E DA QUALIDADE NATURAL DE VIDA DA POPULAÇÃO,  
DESDE QUE OBEDECIDOS PRINCÍPIOS SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:00456 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE QUE PROTEGER O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODO CIDADÃO 
E, PRIORITARIAMENTE, DO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:00485 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODO CIDADÃO TENHA DIREITO A UM MEIO AMBIENTE SADIO. 
   
   SUGESTÃO:00509 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM O DIREITO DE TODO CIDADÃO HABITAR EM  
AMBIENTE SAUDÁVEL, CABENDO A TODOS O DEVER DE PRESERVAR O MEIO  
AMBIENTE, E AO ESTADO A OBRIGAÇÃO DE PREVENIR E CONTROLAR A  
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. 
   
   SUGESTÃO:00857 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE PERTENCEREM À UNIÃO OS SEGUINTES BENS: I - PORÇÃO DE TERRAS  
DEVOLUTAS INDISPENSÁVEL À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO NACIONAL OU À  
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL; II - LAGOS E QUAISQUER CORRENTES 
DE ÁGUA EM TERRENOS DE SEU DOMÍNIO OU QUE BANHEM MAIS DE UM ESTADO,  
CONSTITUAM LIMITES COM OUTROS PAÍSES OU SE ESTENDAM A TERRITÓRIO  
ESTRANGEIRO, ILHAS OCEÂNICAS NÃO COSTEIRAS, ILHAS FLUVIAIS E  
LACUSTRES EM ZONAS LIMITROFES; III - TERRAS OCUPADAS PELOS INDIOS QUE  
SOBRE ELAS TENHAM USUFRUTO PERPÉTUO; IV - MAR TERRITORIAL DE 200  
MILHAS; V - PLATAFORMA CONTINENTAL, EM CONDOMÍNIO COM OS ESTADOS;  
VI - ESPAÇO AÉREO; VII - BENS DE SEU DOMÍNIO ATUAL.  
23/04 2A DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 
   
   SUGESTÃO:00995 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
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Texto:   
   SUGERE SANÇÕES AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA O MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:01184 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E MELHORIA DA  
QUALIDADE DE VIDA DE TODO CIDADÃO BRASILEIRO. 
   
   SUGESTÃO:01443 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE DEPENDA DE PRÉVIA APROVAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL A  
CONSTRUÇÃO DE QUAISQUER OBRAS VIÁRIAS E ANÁLOGAS NOS PARQUES  
NACIONAIS, NAS RESERVAS INDÍGENAS, NAS RESERVAS FLORESTAIS E EM  
SANTUÁRIOS ECOLÓGICOS DE RECONHECIDO VALOR AMBIENTAL. 
   
   SUGESTÃO:01609 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O DANO ECOLÓGICO E A POLUIÇÃO AMBIENTAL CAUSADOS POR  
EMPRESAS INDUSTRIAIS SEJAM PUNIDOS COM O CONFISCO PATRIMONIAL, NA  
FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:01619 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA DEVER DO ESTADO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NA  
FORMA QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:01998 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A REGIÃO DO PANTANAL MATOGROSSENSE SEJA PRESERVADA COMO  
RESERVA NATURAL, SOB A GUARDA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 
   
   SUGESTÃO:02020 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM INAFIANCÁVEIS OS CRIMES PRATICADOS CONTRA O MEIO  
AMBIENTE, E PROIBIDA A MINERAÇÃO EM ÁREA SITUADA A MENOS DE 100 KM DO  
PANTANAL MATOGROSSENSE. 
   
   SUGESTÃO:02030 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA  
E MORMAS QUE DISCIPLINEM O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AMAZÔNICA. 
   
   SUGESTÃO:02109 DT REC:29/04/87 
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Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE LEI QUE DEFINA OS ATOS DE TRANSGRESSÃO CONTRA O MEIO AMBIENTE  
E AS PENALIDADES A SEREM APLICADAS. 
   
   SUGESTÃO:02121 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO ADOTE MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO E  
MELHORIA DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:02129 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DEFESA DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:02302 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:02404 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - SP 
ADMIR JACOMUSSI - PRESIDENTE 
 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:02609 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ECOLOGIA NAS ILHAS OCEÂNICAS. 
   
   SUGESTÃO:02625 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS ASSEGUREM A INDEPENDÊNCIA E A SOBERANIA  
DO PAÍS, BEM COMO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA FLORA E DA FAUNA E O  
EQUILÍBRIO NATURAL DO ECOSSISTEMA. 
   
   SUGESTÃO:02646 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:02660 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE OS PRINCÍPIOS QUE DEVEM REGER A  
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POLÍTICA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE E SOBRE O DIREITO DE TODOS A UM  
AMBIENTE DE VIDA HUMANO, SADIO E ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
   
   SUGESTÃO:02669 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS GERAIS QUE DISPONHAM SOBRE A PROTEÇÃO, A MELHORIA  
E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL DA NAÇÃO BRASILEIRA,  
E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:02781 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DE TODOS, A PROTEÇÃO E A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE,  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:02783 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FLORESTA AMAZÔNICA E O PANTANAL MATO-GROSSENSE  
CONSTITUAM PATRIMÔNIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:02795 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO POSSA CRIAR ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL,  
CONFORME ESTABELECE. 
 
   SUGESTÃO:02863 DT REC:30/04/87 
Entidade:   
   SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA 
CAROLINA M. BORI - PRESIDENTE 
AV PEDROSA DE MORAIS 1512 MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS GERAIS SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, INSTRUÇÃO,  
SAÚDE, MEIO AMBIENTE E POPULAÇÕES INDÍGENAS. 
 
SUGESTÃO:02927 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - MG 
JOSÉ CARLOS CARVALHO - DIRETOR-GERAL 
MUNICÍPIO: VENDA NOVA (BELO HORIZONTE) CEP: 30000 UF: MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:03095 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ÀS ESPÉCIES DA FAUNA E DA FLORA  
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:03200 DT REC:05/05/87 
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Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A DEFESA E RESTAURAÇÃO DO MEIO  
AMBIENTE NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03233 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
NATURAL E CONSTRUÍDO, RURAL E URBANO. 
   
   SUGESTÃO:03401 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O DIREITO DE TODOS A UM AMBIENTE SADIO,  
ESTABELECENDO SER DEVER DO PODER PÚBLICO, COM A COLABORAÇÃO DA  
COMUNIDADE, ASSEGURAR AS ESPÉCIES E OS ECOSSISTEMAS; IMPLANTAR  
PARQUES, RESERVAS E ESTAÇÕES ECOLÓGICAS; PREVENIR E CONTROLAR A  
POLUIÇÃO; PROTEGER OS MONUMENTOS NATURAIS E PROMOVER A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL EM TODOS OS NÍVEIS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03583 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM DEVERES DO ESTADO PROMOVER O ZONEAMENTO  
ECOLÓGICO-ECONÔMICO, GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E  
DEFENDER A FAUNA E A FLORA. 
   
   SUGESTÃO:03618 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA INCUMBÊNCIA DO ESTADO A DEFESA DA ECOLOGIA E A PROTEÇÃO  
E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
   
   SUGESTÃO:03751 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FORMULADO A NÍVEL  
NACIONAL E/OU REGIONAL SEJA SUBMETIDO A CRITÉRIOS DE UMA POLÍTICA  
NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:03865 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ADOTE MEDIDAS PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO MEIO  
AMBIENTE E EVITAR O DESEQUILÍBRIO ECOLÓGICO; QUE OS CRIMES CONTRA O  
MEIO AMBIENTE SEJAM DEFINIDOS EM LEI E PASSÍVEIS DE AÇÃO POPULAR. 
   
   SUGESTÃO:04090 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO FORNECER À SOCIEDADE INFORMAÇÕES SOBRE A  
FINALIDADE DO MEIO AMBIENTE E SOBRE AS MEDIDAS TOMADAS PARA  
PRESERVÁ-LA. 
   
   SUGESTÃO:04152 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE A  
CATÁSTROFES NATURAIS E NUCLEARES. 
   
   SUGESTÃO:04154 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:04291 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:04337 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO A UM AMBIENTE SADIO, ECOLOGICAMENTE  
EQUILIBRADO E ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA VIDA. 
   
   SUGESTÃO:04504 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:04576 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DEFESA DO EQUILÍBRIO 
ECOLÓGICO. 
   
   SUGESTÃO:04907 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A  
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. 
   
   SUGESTÃO:04928 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO A UM MEIO AMBIENTE SADIO,  
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA. 
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   SUGESTÃO:04984 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DEFESA DO EQUILÍBRIO 
ECOLÓGICO. 
   
   SUGESTÃO:05073 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DEFESA DO  
EQUILÍBRIO ECOLÓGICO, CABENDO AO PODER PÚBLICO DEFENDÊ-LOS. 
   
   SUGESTÃO:05121 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM CRIADAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA EM TODAS AS  
UNIDADES DA FEDERAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:05122 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS TÍTULOS DA DÍVIDA AMBIENTAL SEJAM TÍTULOS PÚBLICOS A  
SEREM UTILIZADOS NAS DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE AMBIENTAL. 
   
   SUGESTÃO:05144 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS RECURSOS AMBIENTAIS SEJAM PROTEGIDOS PELO PODER PÚBLICO  
E SEU USO E SUA PRESERVAÇÃO DISCIPLINADOS POR LEI. 
   
   SUGESTÃO:05271 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA. 
   
   SUGESTÃO:05287 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:05392 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A MATA ATLÂNTICA SEJA CONSIDERADA PATRIMÔNIO  
NACIONAL E QUE SUA UTILIZAÇÃO SEJA CONDICIONADA À IMPLANTAÇÃO DE  
PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO DA RIQUEZA FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:05479 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO A UM MEIO AMBIENTE SADIO E  
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, CUJA PROTEÇÃO É DEVER DO PODER PÚBLICO E DA 
COMUNIDADE. 
   
   SUGESTÃO:05481 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
   
   SUGESTÃO:05567 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE SEJA UM DEVER PÚBLICO E DE 
TODOS OS CIDADÃOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:05724 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE AO ESTADO MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:05977 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06214 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:06319 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO A UM AMBIENTE DE VIDA HUMANA SADIO  
E ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E TENHAM O DEVER DE DEFENDÊ-LO. 
   
   SUGESTÃO:06454 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA BÁSICA PARA A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO  
AMBIENTE, CONCILIANDO-SE COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:06481 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE CAUSEM IMPACTOS AMBIENTAIS. 
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   SUGESTÃO:06502 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA REGIÃO DO PANTANAL. 
   
   SUGESTÃO:06515 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DEFESA DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:06516 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DE TODOS E, PRIORITARIAMENTE, DO ESTADO A PROTEÇÃO  
AO MEIO AMBIENTE E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. 
   
   SUGESTÃO:06666 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. 
   
   SUGESTÃO:06676 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:06797 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:06835 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SEJAM  
PRECEDIDOS DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL, COM PARTICIPAÇÃO DA  
COMUNIDADE CIENTÍFICA E DA POPULAÇÃO ATINGIDA. 
   
   SUGESTÃO:06903 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:06937 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO E DE TODO CIDADÃO A PRESERVAÇÃO, A  
MELHORIA E A RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
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   SUGESTÃO:07000 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O REFLORESTAMENTO SEJA INCENTIVADO POR LEI ESPECÍFICA,  
OBJETIVANDO NÃO APENAS A EXPLORAÇÃO COMERCIAL, MAS TAMBÉM A  
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:07080 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO CRIE PARQUES OU RESERVAS QUE VISEM À PRESERVAÇÃO  
DE RECURSOS NATURAIS OU À PROTEÇÃO À FAUNA E FLORA. 
   
   SUGESTÃO:07283 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO SEJA SUBORDINADA A  
PRINCÍPIOS DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E DE  
RESPEITO AO PATRIMÔNIO NACIONAL, CULTURAL, ÉTNICO E HISTÓRICO DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:07290 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODOS O DIREITO AO MEIO AMBIENTE SADIO E  
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, À PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM, À IDENTIDADE  
HISTÓRICA DA COLETIVIDADE E DA PESSOA E À SUA DEFESA COMO CONSUMIDOR. 
   
   SUGESTÃO:07393 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO A UM MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
   
   SUGESTÃO:07397 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O APROVEITAMENTO DE QUALQUER BEM MINERAL SEJA CONDICIONADO  
A UM PLANO DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:07406 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL ANTES DA  
EXECUÇÃO DE PLANOS OU PRÁTICA DE ATIVIDADES CAUSADORES DE DEGRADAÇÃO  
DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:07407 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14  

 

Texto:   
   SUGERE QUE AS ÁREAS POLUÍDAS RECEBAM ATENÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS,  
VISANDO O RESTABELECIMENTO DA SUA QUALIDADE AMBIENTAL. 
   
   SUGESTÃO:07480 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO E A GESTÃO DE RECURSOS  
AMBIENTAIS OBEDEÇAM A INSTRUMENTOS NORMATIVOS PRÓPRIOS, APROVADOS  
PELO CONGRESSO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:07482 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A AÇÃO OU OMISSÃO DE AUTORIDADE PÚBLICA DA QUAL RESULTE  
DANO AMBIENTAL OU QUE IMPLIQUE LESÃO GRAVE AO MEIO AMBIENTE SEJA  
CONSIDERADA CRIME DE RESPONSABILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:07655 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:07805 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FLORESTA AMAZÔNICA SEJA CONSIDERADA PATRIMÔNIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:07836 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ESTABELECIDOS INCENTIVOS À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, AO  
CONTROLE DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. 
   
   SUGESTÃO:07837 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 
   
   SUGESTÃO:07838 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O MEIO AMBIENTE SEJA CONSIDERADO PATRIMÔNIO COLETIVO E,  
COMO TAL, PRESERVADO. 
   
   SUGESTÃO:07840 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A UTILIZAÇÃO RACIONAL E ADEQUADA DOS RECURSOS  
NATURAIS E SOBRE A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
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   SUGESTÃO:07890 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA GARANTIDO AOS CIDADÃOS UM MEIO AMBIENTE SADIO E  
ECOLOGICAMENTE ESTÁVEL. 
   
   SUGESTÃO:07891 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE QUALQUER ATIVIDADE QUE IMPLIQUE AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE  
SEJA PREVIAMENTE EXAMINADA PELO ESTADO, NAS CONDIÇÕES QUE DETERMINA. 
   
   SUGESTÃO:07893 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE A DEFESA DOS RECURSOS NATURAIS E DO ECOSSISTEMA BRASILEIROS. 
   
   SUGESTÃO:07979 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:08129 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS QUE DISCIPLINEM A GESTÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS  
NO SENTIDO DE SUA UTILIZAÇÃO RACIONAL E COM A FINALIDADE DE  
ASSEGURAR O DIREITO A UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. 
   
   SUGESTÃO:08162 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, A FIM DE EVITAR A  
CONTAMINAÇÃO E A DESTRUIÇÃO DO ECOSSISTEMA. 
   
   SUGESTÃO:08177 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODO CIDADÃO TENHA DIREITO A UM AMBIENTE ECOLOGICAMENTE  
EQUILIBRADO E SEJA REGULAMENTADA A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE PARA  
DEFINIR E EXECUTAR A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:08224 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO PROMOVA A TUTELA DOS BENS E VALORES  
INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DA COLETIVIDADE, E DEFINA  
RESPONSABILIDADES CIVIS, CRIMINAIS E ADMINISTRATIVAS POR DANOS  
CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. 
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   SUGESTÃO:08333 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DE TODOS OS CIDADÃOS E ATRIBUIÇÃO PRIORITÁRIA DA  
UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:08338 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BENS QUE CONSTITUEM O ECOSSISTEMA DO PAÍS SEJAM BENS  
GERAIS NACIONAIS, EXIGINDO-SE AÇÃO INTEGRADA DA UNIÃO, DOS ESTADOS,  
DOS TERRITÓRIOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NO SENTIDO DE  
PRESERVAR TAIS BENS. 
   
   SUGESTÃO:08357 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UTILIZAÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA SE FAÇA NA FORMA DA  
LEI, DENTRO DE CONDIÇÕES QUE ASSEGUREM A PRESERVAÇÃO DA RIQUEZA  
FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:08359 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO CONTENHA NORMA EXPRESSA SOBRE A PROTEÇÃO  
DAS ESPÉCIES ANIMAIS. 
   
   SUGESTÃO:08434 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS  
MUNICÍPIOS PELA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E SUA RECUPERAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:08515 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FLORESTA AMAZÔNICA E O PANTANAL MATOGROSSENSE SEJAM  
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:08518 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UTILIZAÇÃO DO PANTANAL MATOGROSSENSE SEJA ADEQUADA E QUE  
A UNIÃO REGULAMENTE E APÓIE SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, PROTEGENDO  
O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO. 
   
   SUGESTÃO:08631 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE BENS DA UNIÃO E A PROTEÇÃO AMBIENTAL  
DAS ILHAS OCEÂNICAS, MARINHAS E COSTEIRAS. 
   
   SUGESTÃO:08639 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NÃO SEJAM OBJETO DE PROCESSO DISCRIMINATÓRIO AS TERRAS  
DEVOLUTAS, DESTINADAS À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 
   
   SUGESTÃO:08640 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO A UM MEIO AMBIENTE SADIO E  
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
   
   SUGESTÃO:08643 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE A DEFINIÇÃO E PROTEÇÃO DE ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIAIS. 
   
   SUGESTÃO:08645 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FLORESTA AMAZÔNICA, A MATA ATLÂNTICA, O PANTANAL  
MATOGROSSENSE E A ZONA COSTEIRA SEJAM CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:08652 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A EXECUÇÃO DE  
PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS QUE POSSAM CAUSAR IMPACTO AMBIENTAL. 
   
   SUGESTÃO:08654 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O POLUIDOR OBRIGADO A INDENIZAR OU REPARAR DANOS  
CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:08920 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM CRIADAS EM TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, ÁREAS  
DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA. 
   
   SUGESTÃO:09126 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS TERRAS DEVOLUTAS NECESSÁRIAS À PROTEÇÃO DO  
ECOSSISTEMA NATURAL SEJAM INDISPONÍVEIS PARA OUTROS FINS. 
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   SUGESTÃO:09130 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:09143 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO PROTEJA O MEIO AMBIENTE E CONSERVE OS  
RECURSOS NATURAIS ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:09180 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A DEFESA DO  
EQUILÍBRIO ECOLÓGICO, E QUE A COMUNIDADE CIENTÍFICA ACOMPANHE AS  
PESQUISAS SOBRE ENERGIA NUCLEAR. 
   
   SUGESTÃO:09214 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PODERES CONSTITUÍDOS E A SOCIEDADE SEJAM  
CO-RESPONSÁVEIS PELA PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO. 
   
   SUGESTÃO:09278 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS RESERVAS ECOLÓGICAS TENHAM LIMITAÇÕES DE USO PARA  
EVITAR SUA DESTRUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:09330 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DAS  
PAISAGENS E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA COLETIVIDADE. 
   
   SUGESTÃO:09354 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO GARANTA A TODOS O DIREITO DE VIVER EM  
AMBIENTE SADIO, ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
   
   SUGESTÃO:09355 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA DEVER DE TODOS E, PRIORITARIAMENTE DO ESTADO, A  
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. 
   
   SUGESTÃO:09420 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ADOÇÃO DE PLEBISCITO EM QUESTÕES DE MEIO  
AMBIENTE, A PUNIÇÃO COMO CRIME AOS ATENTADOS À ECOLOGIA, A OBRIGAÇÃO  
DO ESTADO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, A DECLARAÇÃO DO BRASIL COMO  
ZONA LIVRE DE ARMAS NUCLEARES, A DECLARAÇÃO DA AMAZÔNIA COMO  
PATRIMÔNIO NACIONAL E A CRIAÇÃO DA GUARDA ECOLÓGICA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:09521 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   ASSEMB. LEGISL. DO EST. DO RIO GRANDE DO SUL-CDMAT 
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 90000 UF: RS) 
Texto:   
   SUGERE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:09637 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A TIPICIDADE DAS  
INFRAÇÕES CONTRA A ECOLOGIA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PANTANAL  
MATOGROSSENSE COMO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE. 
   
   SUGESTÃO:09646 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA QUALIDADE DE VIDA. 
   
   SUGESTÃO:09663 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA QUALIDADE DE VIDA SEJAM  
OBRIGAÇÕES DO ESTADO E DOS INDIVÍDUOS. 
   
   SUGESTÃO:09752 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO ESTIMULE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, EM TODOS OS  
NÍVEIS, INCLUSIVE A EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE. 
   
   SUGESTÃO:09851 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO-ECOLÓGICO BRASILEIRO. 
   
   SUGESTÃO:09912 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO E DE TODOS APOIAR A CULTURA E PROTEGER O  
MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E NATURAL. 
   
   SUGESTÃO:10134 DT REC:19/05/87 
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Entidade:   
   ASSEMBLÉIA COMUNITÁRIA DO DF E REGIÃO GEOECONÕMICA 
ANTONIO CLEMENTINO NETO - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE QUE A IMPLANTAÇÃO DE QUALQUER PROJETO AGRO-PECUÁRIO OU  
INDUSTRIAL SEJA EXAMINADA SOB O PONTO DE VISTA DA VIABILIDADE ECOLÓGICA. 
   
   SUGESTÃO:10168 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS FLORESTAIS - ARBRA 
Texto:   
   SUGERE O ESTABELECIMENTO DE UMA POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DA AMAZONIA, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:10208 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP 
DÁCIO CAMPOS - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:10225 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CAMPANHA NAC.DE DEFESA E PELO DESENVOLV. DA AMAZÔNIA 
ORLANDO VALVERDE - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE MEDIDAS DE DEFESA, DE CONSERVAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO 
DA AMAZÔNIA. 
   
   SUGESTÃO:10371 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   GRUPO ECOLÓGICO FRENTE VERDE - RIO DE JANEIRO, RJ 
EDUARDO NILÔR DE SOUZA MENDES - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A DEFESA DO SUBSOLO, COM ÊNFASE AO SUBSOLO DA  
FLORESTA AMAZÔNICA, E SOBRE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. 
   
   SUGESTÃO:10372 DT REC:20/05/87 
Entidade:   
   GRUPO ECOLÓGICO FRENTE VERDE - RIO DE JANEIRO, RJ 
EDUARDO NILÔR DE SOUZA MENDES - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, EM ESPECIAL NA AMAZÔNIA. 
   
   SUGESTÃO:10494 DT REC:04/06/87 
Entidade:   
   MUSEU PARTICULAR DE JUNDIAÍ 'FRANCISCO DE MATHEO' - SP 
FRANCISCO DE MATHEO - DIRETOR - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RESERVAS FLORESTAIS E DO  
PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO DAS COMUNIDADES. 
   
   SUGESTÃO:10512 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
JONATAN BARBOSA - PRESIDENTE 
CAMPO GRANDE MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: MS 
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Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A DEFESA DO PANTANAL MATOGROSSENSE. 
   
   SUGESTÃO:10900 DT REC:07/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE SÃO VICENTE - SP 
CARLOS ADHERBAL LORENZ FILHO - PRESIDENTE 
SÃO VICENTE MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO NO TEXTO CONSTITUCIONAL DE CAPÍTULO SOBRE O 
MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:10991 DT REC:10/07/87 
Entidade:   
   O. ADVOG. BRASIL, SEÇÃO DE SP, SUBCOMISSÃO DO MEIO AMB. 
JOSÉ EDUARDO RAMOS RODRIGUES - CORDENADOR EM EXERCÍCIO 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ELABORAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:11098 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
BRASIL VITA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE UM MEIO AMBIENTE SADIO E ECOLOGICAMENTE  
EQUILIBRADO E A INSCRIÇÃO DO CRIME ECOLÓGICO. 
 
   SUGESTÃO:11157 DT REC:27/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM 
VEREADOR ERNESTO ZWARG JUNIOR 
MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE PRAIAS, COSTÕES DE PEDRAS E MARGINAIS DE RIOS SEJAM  
CONSIDERADOS BENS DE USO COMUM, INALIENÁVEIS, IMPRESCRITÍVEIS E  
INSUSCEDÍVEIS DE POSSE OU PROPRIEDADE; A ELABORAÇÃO DE UM PLANO  
DIRETOR DE ECOLOGIA DOS MUNICÍPIOS, E OUTRAS NORMAS SOBRE MEIO  
AMBIENTE, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:11533 DT REC:30/08/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - RS 
BROCHADO DA ROCHA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 90000 UF: RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO TUTELAR A FAUNA E A FLORA  
VEDANDO, NA FORMA DA LEI, AS PRÁTICAS QUE AS COLOQUEM SOB RISCO DE  
EXTINÇÃO OU SUBMETAM OS ANIMAIS Á CRUELDADE. 
   
   SUGESTÃO:11599 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP 
LUIZ BENEDICTO MÁXIMO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 22  

 

Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:11911 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   UNIÃO EM DEFESA DAS BALEIAS - SÃO PAULO 
CRISTIANI NATALI 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, À FLORA E FAUNA. 
 

2 – Audiências públicas 

Na 14ª reunião da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, realizada em 6/5/1987, 
foram debatidos os temas: Defesa do Meio Ambiente / Natureza como patrimônio do Brasil / 
Problema do diagnóstico em saúde no Brasil / Impacto ambiental.  
Na 17ª reunião desta mesma Subcomissão, realizada no dia 13/5/1987, foi debatida a proteção 
ambiental na indústria siderúrgica.  
 
As notas taquigráficas dessas Audiências Públicas estão disponíveis em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO AMBIENTE - VIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 19 - Todos têm direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, 

considerado patrimônio público, cuja proteção é dever do Poder Público e da 

coletividade, para usufruto das presentes e futuras gerações. Parágrafo único - 

Qualquer do povo, o Ministério Público e as pessoas jurídicas, na forma da Lei, são 

partes legítimas para requererem a tutela jurisdicional necessária a tornar efetivo o 

cumprimento do direito referido no "caput" do presente artigo, isentando-se os 

autores, em tais processos, das respectivas custas judiciais e do ônus da 

sucumbência, exceção feita à litigância de má fé.  

Art. 20 - As práticas e condutas deletérias ao meio ambiente e à saúde pública, 

assim como a omissão e a desídia das autoridades competentes pela sua proteção, 

serão consideradas crime, na forma da Lei.  

§ 1º - Quando afetarem agrupamentos humanos expressivos, tais práticas e 

condutas serão consideradas genocídio, com agravamento da pena.  

§ 2º - O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 

ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, pela sua ação ou 

omissão. 

Art. 21 - Compete ao Poder Público:  

I - a manutenção dos processos ecológicos e sistemas vitais essenciais, a 

preservação da diversidade genética e o aproveitamento perene das espécies e 

ecossistemas:  

II - estabelecer o monitoramento da qualidade ambiental e saúde pública, mediante 

rede de vigilância epidemiológica e ecotoxicológica;  

III - o combate efetivo de todas as modalidades de degradação ambiental, 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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especialmente nas áreas críticas de poluição, ficando proibido o exercício de 

atividades públicas ou privadas em desacordo com os padrões ambientais;  

IV - adequar a utilização do espaço urbano e rural a padrões de qualidade 

ambiental e ao bem estar social;  

V - garantir à sociedade civil o acesso pleno e gratuito às informações relativas à 

qualidade do meio ambiente, condições de saúde da população e à proteção do 

consumidor;  

VI - promover a educação ambiental objetivando capacitar a comunidade para a 

participação ativa na defesa do meio ambiente e no processo decisório de 

conservação dos recursos naturais;  

VII - definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos em razão de sua 

função ambiental, social, paisagística, cultural e científica, ficando vedado qualquer 

modo de utilização que possa comprometer a integridade dos atributos que 

justificam sua proteção.  

VIII - exigir a realização de estudos multidisciplinares de impacto previamente à 

instalação de planos, projetos e atividades efetiva ou potencialmente causadoras de 

degradação ambiental, assegurando-se ampla divulgação de seu conteúdo, que em 

audiências públicas obrigatórias, com a participação de entidades da sociedade 

civil, poderá ser contraditado;  

IX - instituir regimes tributários especiais que estimulem a preservação ambiental e 

a atuação de entidades civis não governamentais, sem fins lucrativos;  

X - a recuperação de áreas degradadas;  

XI - promover o desenvolvimento científico e tecnológico visando ao uso adequado 

e à proteção dos recursos naturais e do meio ambiente;  

XII - tutelar os animais existentes no Território Nacional, vedando-se, na forma da 

lei, as práticas que o submetam à crueldade e condições inaceitáveis de existência.  

XIII - controle da comercialização, do emprego de técnicas e utilização de 

substâncias que afetem a saúde pública e o meio ambiente;  

XIV - instituir o gerenciamento costeiro com vistas ao desenvolvimento, exploração 

e perpetuação dos recursos ali existentes, de forma a assegurar a soberania 

nacional sobre suas águas territoriais;  

XV - a fiscalização das instituições públicas e privadas relacionadas à pesquisa, 

manipulação e alteração de material genético, visando garantir a integridade do 

patrimônio genético da nação, de modo a evitar indesejável alteração. 

Art. 22 - A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira e as 

bacias hidrográficas constituem patrimônio nacional cuja utilização far-se-á em 

condições que assegurem a conservação de seus ecossistemas, mediante planos 

submetidos à aprovação do Congresso Nacional. 

Art. 23 - A União, os Estados e os Municípios podem estabelecer limitações e 

restrições legais e administrativas relacionadas à proteção ambiental e à defesa 

dos recursos naturais, mesmo no caso de já haver dispositivo regulando a matéria, 

para suprir as suas lacunas ou deficiências ou para atender os interesses 

nacionais, regionais e as peculiaridades locais, desde que não dispensem ou 

diminuam as exigências anteriores. 

Art. 24 - Em caso de manifesta necessidade, as Forças Armadas poderão ser 

autorizadas pelo Congresso Nacional a atuar na defesa dos recursos naturais 

ameaçados por práticas ilícitas de exploração. 

Art. 25 - Proíbe-se no Território Nacional a instalação e funcionamento de reatores 

nucleares, exceto para finalidades científicas.  

§ 1º - As demais atividades nucleares serão exercidas mediante controle do Poder 

Público, assegurando-se a fiscalização supletiva pelas entidades representativas da 

sociedade civil.  
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§ 2º - A responsabilidade por danos decorrentes de atividade nuclear independe da 

existência de culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos valores 

indenizatórios. 

 

Nota: os artigos do anteprojeto do relator foram renumerados, para seguir a ordem 

sequencial. O art. 1º corresponde ao art. 19; o art. 2º corresponde ao art. 20; o art. 

3º corresponde ao art. 21; o art. 4º corresponde ao art. 22; o art. 5º corresponde ao 

art. 23; o art. 6º corresponde ao art. 24 e o art. 7º corresponde ao art. 25. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 81.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 35 - Todos têm direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, 

considerado patrimônio público, cuja proteção é dever do Poder Público e da 

coletividade, para uso das presentes e futuras gerações.  

Parágrafo único - Qualquer do povo, o Ministério Público e as pessoas jurídicas, na 

forma da Lei, são partes legítimas para requerer a tutela jurisdicional necessária a 

tornar efetivo o cumprimento do direito referido no "caput" do presente artigo, 

isentando-se os autores, em tais processos, das respectivas custas judiciais e do 

ônus da sucumbência, exceção feita à litigância de má fé. 

Art. 36 - As práticas e condutas deletérias ao ambiente, à saúde dos indivíduos e à 

segurança dos trabalhadores, assim como a omissão e a desídia das autoridades 

competentes pela sua proteção, serão consideradas crime inafiançável, na forma 

da lei.  

§ 1o. - Quando afetarem agrupamentos humanos expressivos, tais práticas e 

condutas serão consideradas genocídio, com agravamento da pena.  

§ 2o. - O responsável é obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados pela sua ação ou omissão. 

Art. 37 - O exercício do direito de propriedade subordina-se ao bem-estar da 

coletividade, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. 

Art. 38 - Compete ao Poder Público:  

I - manter os processos ecológicos e sistemas vitais essenciais, preservar a 

diversidade genética e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - estabelecer o monitoramento da qualidade ambiental e saúde pública, mediante 

rede de vigilância epidemiológica e ecotoxicológica;  

III - combater todas as modalidades de degradação ambiental, especialmente nas 

áreas críticas de poluição, ficando proibido o exercício de atividades públicas ou 

privadas em desacordo com os padrões ambientais;  

IV - adequar a utilização do espaço urbano e rural a padrões de qualidade 

ambiental e ao bem estar social;  

V - garantir à sociedade civil o acesso pleno e gratuito às informações relativas à 

qualidade do meio ambiente, condições de saúde da população e à proteção do 

consumidor;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de escolaridade e capacitar 

a comunidade para a participação ativa na defesa do meio ambiente e no processo 

decisório de conservação dos recursos naturais;  

VII - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos em razão de sua importância ecológica, social, paisagística, cultural e 

científica, ficando vedado qualquer modo de utilização que possa comprometer a 

integridade dos atributos que justificam sua proteção.  
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VIII - exigir a realização de estudos multidisciplinares de impacto ambiental 

previamente à instalação de planos, programas, projetos e atividades efetiva ou 

potencialmente causadores de degradação ambiental, assegurando-se ampla 

divulgação de seu conteúdo que, em audiências públicas obrigatórias, com a 

participação de entidades da sociedade civil, poderá ser contraditado; 

IX - instituir regimes tributários especiais que estimulem a preservação ambiental e 

a atuação de entidades civis não governamentais, sem fins lucrativos;  

X - recuperar áreas degradadas;  

XI - promover o desenvolvimento científico e tecnológico visando ao uso adequado 

e à proteção dos recursos naturais e do meio ambiente;  

XII - proteger a fauna silvestre, vedando-se na forma da lei, práticas que a exponha 

à crueldade, ao risco de extinção, à captura ou cativeiro para fins lucrativos, à caça 

ou pesca predatórias.  

XIII - proteger os animais domésticos ou aqueles dos quais se faça uso econômico, 

contra práticas que os submetam à crueldade.  

XIV - controlar a produção, comercialização, emprego de técnicas e métodos e 

utilização de substâncias que afetem a saúde pública e o meio ambiente;  

XV - instituir o gerenciamento costeiro com vistas ao desenvolvimento, exploração e 

perpetuação dos recursos ali existentes, de forma a assegurar a soberania nacional 

sobre suas águas territoriais;  

XVI - fiscalizar as instituições públicas e privadas relacionadas à pesquisa, 

manipulação e alteração de material genético, visando garantir o respeito aos 

valores éticos e a integridade do patrimônio genético da nação, de modo a evitar 

indesejável alteração. 

Art. 39 - A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira e as 

bacias hidrográficas constituem patrimônio nacional cuja utilização far-se-á em 

condições que assegurem a conservação de seus ecossistemas, mediante planos 

submetidos à aprovação do Congresso Nacional.  

Parágrafo único - O poder público criará Reservas Extrativistas na Amazônia, como 

propriedades da União, para garantir a sobrevivência das atividades econômicas 

tradicionais, associadas à preservação do meio ambiente. 

Art. 40 - A União, os Estados e os Municípios podem estabelecer limitações e 

restrições legais e administrativas relacionadas à proteção ambiental e à defesa 

dos recursos naturais, mesmo no caso de já haver dispositivo regulando a matéria, 

para suprir as suas lacunas ou deficiências ou para atender os interesses 

nacionais, regionais e as peculiaridades locais, desde que não dispensem ou 

diminuam as exigências anteriores. 

Art. 41 - A exploração dos recursos minerais fica condicionada à preservação e/ou 

recomposição do meio ambiente afetado, a serem exigidas expressamente nos atos 

administrativos relacionados à atividade.  

Parágrafo único - Os atos administrativos de que trata o caput dependerão de 

aprovação do poder público municipal. 

Art. 42 - Em caso de manifesta necessidade, as Forças Armadas poderão, 

convocadas pelos Poderes Constituídos, atuar na defesa dos recursos naturais, do 

meio ambiente e da ecologia. 

Art. 43 - A instalação e funcionamento de reatores nucleares dependerão de prévia 

autorização do Congresso Nacional.  

§ 1o. - As demais atividades nucleares serão exercidas mediante 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 
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da existência de culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos valores 

indenizatórios. 

Art. 44 - Proíbe-se a importação, pesquisa, fabricação, armazenamento e 

transporte de artefatos bélicos nucleares, competindo ao Presidente da República o 

fiel cumprimento deste dispositivo, sob pena de responsabilidade. 

 

Consulte na 24ª reunião da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio 

Ambiente a votação da redação final do Anteprojeto. Publicação: DANC, 25/7/1987, 

suplemento, a partir da p. 223, disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 76.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 88 - O meio ambiente ecologicamente equilibrado é patrimônio público ao qual 

todos têm direito, devendo os poderes públicos e a coletividade protegê-lo para uso 

das presentes e futuras gerações. 

Art. 89 - Incumbe ao Poder Público:  

I - manter os processos ecológicos essenciais e garantir o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- promover a ordenação ecológica do solo;  

IV - definir, em todas as unidades da Federação, áreas e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, vedando qualquer modo de utilização que 

comprometa a integridade dos seus atributos relevantes;  

V - recuperar áreas degradadas;  

VI - instituir o gerenciamento costeiro, a fim de garantir o desenvolvimento 

sustentado dos recursos naturais;  

VII - estabelecer a monitorização da qualidade ambiental, com prioridade para as 

áreas críticas de poluição, mediante redes de vigilância ecotoxicológica;  

VIII- controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para o meio ambiente e a qualidade de vida;  

IX - exigir, para a instalação de atividades potencialmente causadoras de 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja avaliação 

será feita em audiências públicas;  

X - garantir acesso livre, pleno e gratuito às informações sobre a qualidade do meio 

ambiente;  

XI - promover a educação sobre meio ambiente em todos os níveis de ensino;  

XII - capacitar a comunidade para a proteção do meio ambiente e a conservação 

dos recursos naturais, assegurando-lhe a participação na gestão e nas decisões 

das instituições públicas relacionadas a meio ambiente. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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Art. 90 - A fauna e a flora serão protegidas, na forma da lei. 

Art. 91 - A União, os Estados e os Municípios podem estabelecer, ainda que 

cumulativamente, restrições legais e administrativas visando a proteção ambiental e 

a defesa dos recursos naturais, respeitadas as exigências dos atos normativos 

anteriores. 

Art. 92 - Dependem de prévia autorização do Congresso Nacional:  

a) os planos e programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata 

Atlântica, do Pantanal, da Zona Costeira e das bacias hidrográficas;  

b) a instalação ou ampliação de usinas nucleares, hidroelétricas e de indústrias de 

alto potencial poluidor, ouvidos os poderes legislativos das unidades da Federação 

diretamente interessadas. 

Art. 93 - As atividades nucleares serão exercidas somente para fins pacíficos. 

Parágrafo único - O Congresso Nacional controlará o cumprimento do disposto 

neste artigo, com o auxílio de especialistas de notórios saber e probidade. 

Art. 94 - A exploração dos recursos minerais fica condicionada à preservação e/ou 

recomposição do meio ambiente afetado, as quais serão exigidas expressamente 

nos atos administrativos relacionados à atividade.  

Parágrafo único - Os atos administrativos de que trata o caput dependerão de 

aprovação do Poder Público Municipal. 

Art. 95 - O Congresso Nacional estabelecerá normas para a convocação das 

Forças Armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Art. 96 - A Lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente 

constituído, entre outros recursos, por contribuições que incidam sobre as 

atividades potencialmente poluidoras e a exploração de recursos naturais. 

Parágrafo único - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem fins lucrativos 

dedicadas à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Art. 97 - O Ministério Público ou qualquer pessoa, na forma da lei, podem requerer 

a tutela jurisdicional para tornar efetivos os direitos assegurados neste Título. 

Isentam-se os autores, em tais processos, das custas judiciais e do ônus da 

sucumbência, exceção feita a litigantes de má fé. 

Art. 98 - As práticas e condutas deletérias ao meio ambiente, bem como a omissão 

e desídia das autoridades competentes para sua proteção, serão consideradas 

crime, na forma da Lei.  

§ 1º - As práticas de que trata este artigo serão equiparadas, pela lei penal, ao 

homicídio doloso, quando produzirem efeitos letais ou danos graves e irreversíveis 

à saúde de agrupamentos humanos.  

§ 2º - O responsável é obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados pela sua ação ou omissão. 

Art. 99 - O Poder Público implantará as unidades de conservação já definidas e 

criará Reservas Extrativistas na Amazônia, como propriedade da União, para 

garantir a sobrevivência das populações locais que exerçam atividades econômicas 

tradicionais associadas à preservação do meio ambiente. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 109.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 109 - O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum ao 

qual todos têm direito, devendo os poderes públicos e a coletividade protegê-lo 

para as presentes e futuras gerações. 

Art. 110 - Incumbe ao Poder Público:  
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I - manter os processos ecológicos essenciais e garantir o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- promover a ordenação ecológica do solo e assegurar a recuperação de áreas 

degradadas;  

IV - definir, mediante lei, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, vedado qualquer modo de 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

V - instituir o gerenciamento costeiro, a fim de garantir o desenvolvimento 

sustentado dos recursos naturais;  

VI - estabelecer a monitorização da qualidade ambiental, com prioridade para as 

áreas críticas de poluição, mediante redes de vigilância ecotoxicológica;  

VII - controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para o meio ambiente e a qualidade de vida;  

VIII- exigir, para a instalação de atividades potencialmente causadoras de 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja avaliação 

será feita em audiências públicas;  

IX - garantir acesso livre, pleno e gratuito às informações sobre a qualidade do meio 

ambiente;  

X - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino;  

XI - capacitar a comunidade para a proteção do meio ambiente e a conservação 

dos recursos naturais, assegurada a sua participação na gestão e nas decisões das 

instituições públicas relacionadas a meio ambiente;  

XII - tutelar a fauna e a flora vedando, na forma da lei, as práticas que as coloquem 

sob risco de extinção ou submetam os animais à crueldade;  

XIII - instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo 

como unidade básica a bacia hidrográfica e integrando sistemas específicos de 

cada unidade da Federação. 

Art. 111 - A União, os Estados e os Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem 

estabelecer, concorrentemente, restrições legais e administrativas visando à 

proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais, prevalecendo o dispositivo 

mais severo. 

Art. 112 - Dependem de prévia autorização do Congresso Nacional:  

a) os planos e programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata 

Atlântica, do Pantanal e da Zona Costeira;  

b) a instalação, ou ampliação de usinas hidroelétricas de grande porte, de indústrias 

de alto potencial poluidor, e de depósitos de dejetos nucleares, após consulta 

plebiscitária à comunidade local interessada. 

Art. 113 - Proíbe-se a instalação e funcionamento de reatores nucleares para 

produção de energia elétrica, exceto para finalidades científicas.  

§ 1º - As demais atividades nucleares serão controladas pelo Poder Público, 

assegurando-se a fiscalização supletiva pelas entidades representativas da 

sociedade civil.  

§ 2º - A responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear independente 

da existência de culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos valores 

indenizatórios.  

§ 3º - 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. 

Art. 114 - A exploração dos recursos minerais fica condicionada à conservação ou 
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recomposição do meio ambiente afetado, as quais serão exigidas expressamente 

nos atos administrativos relacionados à atividade.  

Parágrafo único - Os atos administrativos de que trata o caput dependerão da 

aprovação do órgão estadual a que estiver afeta a política ambiental, ouvido o 

Município. 

Art. 115 - O Congresso Nacional estabelecerá normas para a convocação das 

Forças Armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio ambiente, em caso de 

manifesta necessidade. 

Art. 116 - A Lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, 

constituído, entre outros recursos, por contribuições que incidam sobre as 

atividades potencialmente poluidoras e a exploração de recursos naturais. 

Art. 117 - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem fins lucrativos dedicadas 

à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Art. 118 - O Ministério Público ou qualquer pessoa, na forma da lei, podem requerer 

a tutela jurisdicional para tornar efetivos os direitos assegurados neste Título. 

Isentam-se os autores, em tais processos, das custas judiciais e do ônus da 

sucumbência, exceção feita à litigantes de má fé. 

Art. 119 - As práticas e condutas lesivas ao meio ambiente, bem como a omissão e 

desídia das autoridades competentes para sua proteção, serão consideradas crime, 

na forma da Lei.  

§ 1º - As práticas de que trata este artigo serão equiparadas, pela lei penal, ao 

homicídio doloso, quando produzirem efeitos letais ou danos graves e irreversíveis 

à saúde de agrupamentos humanos.  

§ 2º - O responsável é obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar integralmente os danos causados pela sua ação ou omissão. 

Art. 120 - O Poder Público implantará as unidades de conservação já definidas e 

criará Reservas Extrativistas na Amazônia, como propriedade da União, para 

garantir a sobrevivência das populações locais que exerçam atividades econômicas 

tradicionais associadas à preservação do meio ambiente. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social – VII, a votação do 

Substitutivo do Relator.  

Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento, a partir da p. 120, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 413 - O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum ao 

qual todos têm direito, devendo os poderes públicos e a coletividade protegê-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

Art. 414 - Incumbe ao Poder Público:  

I - manter os processos ecológicos essenciais e garantir o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- promover a ordenação ecológica do solo e assegurar a recuperação de áreas 

degradadas;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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IV - definir, mediante lei, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, vedado qualquer modo de 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

V - instituir o gerenciamento costeiro, a fim de garantir o desenvolvimento 

sustentado dos recursos naturais;  

VI - estabelecer a monitorização da qualidade ambiental, com prioridade para as 

áreas críticas de poluição, mediante redes de vigilância ecotoxicológica;  

VII - controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para o meio ambiente e a qualidade de vida;  

VIII- exigir, para a instalação de atividades potencialmente causadoras de 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja avaliação 

será feita em audiências públicas;  

IX - garantir acesso livre, pleno e gratuito às informações sobre a qualidade do meio 

ambiente;  

X - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino;  

XI - capacitar a comunidade para a proteção do meio ambiente e a conservação 

dos recursos naturais, assegurada a sua participação na gestão e nas decisões das 

instituições públicas relacionadas a meio ambiente;  

XII - tutelar a fauna e a flora vedando, na forma da lei, as práticas que as coloquem 

sob risco de extinção ou submetam os animais à crueldade;  

XIII - instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo 

como unidade básica a bacia hidrográfica e integrando sistemas específicos de 

cada unidade da Federação. 

Art. 415 - A União, os Estados e os Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem 

estabelecer, concorrentemente, restrições legais e administrativas visando à 

proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais, prevalecendo o dispositivo 

mais severo. 

Art. 416 - Dependem de prévia autorização do Congresso Nacional:  

a) os planos e programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata 

Atlântica, do Pantanal e da Zona Costeira;  

b) a instalação, ou ampliação de centrais hidroelétricas de grande porte, 

termonucleares, termoelétricas, de usina de processamento de materiais férteis e 

físseis, de indústrias de alto potencial poluidor, e de depósitos de dejetos nucleares, 

bem como quaisquer projetos de impacto ambiental. 

Art. 417 - As atividades nucleares de qualquer natureza serão controladas pelo 

Poder Público, assegurando-se a fiscalização supletiva pelas entidades 

representativas da sociedade civil.  

§ 1º - A responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear independente 

da existência de culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos valores 

indenizatórios.  

§ 2º - A atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos.  

§ 3º - O Congresso Nacional fiscalizará o cumprimento do disposto neste artigo. 

Art. 418 - A exploração dos recursos minerais fica condicionada à conservação ou 

recomposição do meio ambiente afetado, as quais serão exigidas expressamente 

nos atos administrativos relacionados à atividade.  

Parágrafo único - Os atos administrativos de que trata o caput dependerão da 

aprovação do órgão estadual a que estiver afeta a política ambiental, ouvido o 

Município. 

Art. 419 - O Congresso Nacional estabelecerá normas para a convocação das 

Forças Armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio ambiente, em caso de 
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manifesta necessidade. 

Art. 420 - A Lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, 

constituído, entre outros recursos, por contribuições que incidam sobre as 

atividades potencialmente poluidoras e a exploração de recursos naturais. 

Art. 421 - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem fins lucrativos dedicadas 

à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Art. 422 - As práticas e condutas lesivas ao meio ambiente, bem como a omissão e 

desídia das autoridades competentes para sua proteção, serão consideradas crime, 

na forma da Lei.  

§ 1º - As práticas de que trata este artigo serão equiparadas, pela lei penal, ao 

homicídio doloso, quando produzirem efeitos letais ou danos graves e irreversíveis 

à saúde de agrupamentos humanos.  

§ 2º - O responsável é obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar integralmente os danos causados pela sua ação ou omissão. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 101.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 407 - O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum ao 

qual todos têm direito, devendo os poderes públicos e a coletividade protegê-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

Art. 408 - Incumbe ao Poder Público:  

I - manter os processos ecológicos essenciais e garantir o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- promover a ordenação ecológica do solo e assegurar a recuperação de áreas 

degradadas;  

IV - definir, mediante lei, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, vedado qualquer modo de 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

V - instituir o gerenciamento costeiro, a fim de garantir o desenvolvimento 

sustentado dos recursos naturais;  

VI - estabelecer a monitorização da qualidade ambiental, com prioridade para as 

áreas críticas de poluição, mediante redes de vigilância ecotoxicológica;  

VII - exigir, para a instalação de atividades potencialmente causadoras de 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja avaliação 

será feita em audiências públicas;  

VIII - garantir acesso livre, pleno e gratuito às informações sobre a qualidade do 

meio ambiente;  

IX - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino;  

X - capacitar a comunidade para a proteção do meio ambiente e a conservação dos 

recursos naturais, assegurada a sua participação na gestão e nas decisões das 

instituições públicas relacionadas a meio ambiente;  

XI - tutelar a fauna e a flora vedando, na forma da lei, as práticas que as coloquem 

sob risco de extinção ou submetam os animais à crueldade; 

Art. 409 - A União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios podem 

estabelecer, concorrentemente, restrições legais e administrativas visando à 
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proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais, prevalecendo o dispositivo 

mais severo, ressalvado o disposto no art. 54, XXIII, "v". 

Art. 410 - Dependem de prévia autorização do Congresso Nacional:  

a) os planos e programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata 

Atlântica, do Pantanal e da Zona Costeira;  

b) a instalação, ou ampliação de centrais hidroelétricas de grande porte, 

termoelétricas e de indústrias de alto potencial poluidor. 

Art. 411 - A exploração dos recursos minerais fica condicionada à conservação ou 

recomposição do meio ambiente afetado, as quais serão exigidas expressamente 

nos atos administrativos relacionados à atividade.  

Parágrafo único - Os atos administrativos de que trata o "caput" dependerão da 

aprovação do órgão estadual a que estiver afeta a política ambiental, ouvido o 

Município. 

Art. 412 - O Congresso Nacional estabelecerá normas para a convocação das 

Forças Armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio ambiente, em caso de 

manifesta necessidade. 

Art. 413 - A Lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, 

constituído, entre outros recursos, por contribuições que incidam sobre as 

atividades potencialmente poluidoras e a exploração de recursos naturais. 

Art. 414 - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem fins lucrativos dedicadas 

à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Art. 415 - As práticas e condutas lesivas ao meio ambiente, bem como a omissão e 

desídia das autoridades competentes para sua proteção, serão consideradas crime, 

na forma da Lei.  

§ 1º - As práticas de que trata este artigo serão equiparadas, pela lei penal, ao 

homicídio doloso, quando produzirem efeitos letais ou danos graves e irreversíveis 

à saúde de agrupamentos humanos.  

§ 2º - O responsável é obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar integralmente os danos causados pela sua ação ou omissão. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 263.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 295 - Todos têm direito ao equilíbrio ecológico do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e 

futuras gerações.  

§ 1º - Para assegurar a efetividade do direito referido neste artigo, incumbe ao 

Poder Público:  

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas.  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir para instalação de obras ou atividade potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e 
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substâncias que comportem risco para o meio ambiente e qualidade de vida;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino;  

VII - proteger a fauna e a flora vedando, na forma da lei, as práticas que as 

coloquem sob risco de extinção ou submetam os animais à crueldade.  

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais, fica obrigado a recompor o ambiente 

degradado, após a exaustão das jazidas e lavras, de acordo com solução técnica 

descrita no estudo de impacto ambiental, aprovado antes do início da exploração.  

§ 3º - A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Zona Costeira são 

patrimônio nacional e sua utilização far-se-á dentro de condições que assegurem a 

conservação de seus recursos naturais e de seu meio ambiente.  

§ 4º - As terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais são 

indisponíveis. 

Art. 296 - As práticas e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores 

às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 

integralmente os danos causados. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 81.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 255 - Todos têm direito ao equilíbrio ecológico do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo.  

§ 1º - Para assegurar a efetividade do direito referido neste artigo, incumbe ao 

Poder Público:  

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas.  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir para instalação de obras ou atividade potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para o meio ambiente e a qualidade de vida;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino;  

VII - proteger a fauna e a flora vedando, na forma da lei, as práticas que as 

coloquem sob risco de extinção ou submetam os animais à crueldade.  

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais, fica obrigado a recuperar o ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica descrita no estudo de impacto 

ambiental, aprovado antes do início da exploração.  

§ 3º - As condutas e atividades consideradas ilícitas, lesivas ao meio ambiente, 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, 

aplicando-se, relativamente aos crimes contra o meio-ambiente, o disposto no artigo 

194, § 4º, desta Constituição.  

§ 4º - A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á dentro de condições que 
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assegurem a conservação de seus recursos naturais e de seu meio ambiente.  

§ 5º - As terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, são 

indisponíveis. 

 

Nota: Os Capítulos: V - Da Comunicação Social; VI - Do Meio Ambiente; VII - Da 

Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso e VIII - Dos Índios não 

foram votados na Comissão de Sistematização, devido à rejeição de um 

requerimento de prorrogação da reunião. Votação nº 488.  

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

27/01/1988, a partir da p. 2251. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 262. Todos têm direito ao equilíbrio ecológico do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo.  

§ 1º Para assegurar a efetividade do direito referido neste artigo, incumbe ao Poder 

Público:  

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para o meio ambiente e a qualidade de vida;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino;  

VII - proteger a fauna e a flora, vedando, na forma da lei, as práticas que as 

coloquem sob risco de extinção ou submetam os animais a crueldade.  

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica descrita no estudo de impacto 

ambiental, aprovado antes do início da exploração.  

§ 3º As condutas e atividades consideradas ilícitas, lesivas ao meio ambiente, 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, 

aplicando-se, relativamente aos crimes contra o meio ambiente, o disposto no artigo 

202, § 5º.  

§ 4º A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á 

dentro de condições que assegurem a conservação de seus recursos naturais e de 

seu meio ambiente.  

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

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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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 15. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 257. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques correspondentes ao capítulo do 

Meio Ambiente.  A fusão foi aprovada.  

Requerimento de destaque nº 1965, referente à emenda 01398. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 863, referente à emenda 00279. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 146, referente à emenda 01343. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 442, referente à emenda 00862. A emenda foi 

aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 26/5/1988, a partir da p. 

10768. 

 

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

2º) 

Art. 228. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público o dever de defendê-lo e à coletividade o de preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.  

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.  

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei.  

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

                                                      
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/250anc26mai1988.pdf
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infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

§ 4º A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na 

forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  

§ 6º As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 224. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.  

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III 

- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.  

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei.  

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-

á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 
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em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o caput do art. 224.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 55. 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o § 4º do art. 224.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 85. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.  

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.  

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei.  

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-

á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 

ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

parágrafo 4º do art. 225. 

Consulte quadro comparativo das propostas de redação, fls. 170 e 171. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00015 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Art. 1o. As propriedades, quer florestais,  
naturais, científicas, arqueológicas, históricas e  
artísticas, reconhecidas como de interesse  
municipal, estadual e (ou) internacional, serão  
isentas de quaisquer tributos.  
Art. 2o. Os proprietários das áreas acima  
definidas terão tratamento fiscal diferenciado.  
Art. 3o. Lei complementar disciplinará a matéria. 
Justificativa: 
Via de regra os proprietários de bens acima definidos, diante da impossibilidade legal da exploração 
econômica, apressam sua destruição.  
Ora, é necessário inverter o processo a fim de criar o interesse pela sua preservação e não pela sua 
destruição.  
   
   EMENDA:00029 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto o caput do art. 7o.  
do Capítulo "Do Meio Ambiente". O § 1o. passa a  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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ser o art. 7o., com a seguinte redação:  
Art. 7o. As atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Poder Público,  
assegurando-se a fiscalização supletiva pelo  
Congresso Nacional.  
Parágrafo Único. A responsabilidade por  
danos decorrentes de atividade nuclear independe  
da existência de culpa, vedando-se qualquer  
limitação relativa aos valores indenizatórios. 
Justificativa: 
A renúncia à construção de reatores nucleares para fins outros que não pesquisa científica significa 
renunciar à produção de radioisótopos para os mais diferentes fins, como diagnóstico e tratamento de 
inúmeras enfermidades; para a construção de equipamentos de análise de materiais, imprescindíveis 
à indústria, ao controle de qualidade, à construção civil e naval. Significa renunciar ao 
desenvolvimento de aparelhos e tecnologia para estudo do dolo, hidrografia, medição de índices de 
poluição e de devastação de recursos naturais. Significa manter a dependência brasileira e 
tecnologia, equipamentos e combustíveis estrangeiros para maximizar os resultados da prospecção 
de petróleo e outros minerais, dos quais os Países não pode abrir mão. O não desenvolvimento de 
reatores para fins comerciais restringe em muito a capacidade de exportação brasileira, já que cada 
vez mais os países importadores de alimentos dão preferência à esterilização microbiológica ao uso 
de agrotóxicos e conservantes.  
Não seria conveniente aos interesses nacionais, ainda, renunciar a um mercado de equipamentos e 
combustíveis para as 374 usinas nucleares em funcionamento e as 157 em construção, no mundo, e 
que movimentam US$ 76 bilhões ao ano. Seria renunciar ao aproveitamento da 5ª maior reserva de 
urânio do mundo.  
Proibir constitucionalmente a construção de reatores nucleares para geração de energia seria fechar 
os olhos ao desenvolvimento científico e tecnológico universal que vê aproximar-se, a passos largos, 
o domínio do átomo para produção de energia limpa. Seria desconhecer a exaustão das reservas de 
combustíveis fósseis e a limitação do potencial hidrelétrico.  
Parecer:   
   Diminui a competência do Congresso Nacional prevista no anteprojeto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão do Meio  
Ambiente, dê-se ao artigo 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o. 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.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ...................................... 
Justificativa: 
A proposta restringirá o próprio desenvolvimento científico pretendido, pois limitará o desenvolvimento 
da tecnologia e industrialização decorrentes, que possibilitariam maior desenvolvimento científico. O 
desenvolvimento de um reator nuclear para propulsão naval, se caracteriza como necessário para os 
navios do futuro e, hoje, é uma realidade da propulsão de submarinos. A proposta limitaria o próprio 
desenvolvimento da Marinha, como uma Força Naval moderna, e o cumprimento das ações 
decorrentes do seu emprego em face da nossa estratégia. Daí, proponho a Emenda ora apresentada, 
que permitirá o desenvolvimento de tal tecnologia.  
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Parecer:   
   Restringe a participação necessária do Congresso Nacional.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00035 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No capítulo: Do meio Ambiente  
Inclua-se o seguinte artigo:  
"Compete a União destinar um mínimo de 5% de  
suas receitas para a defesa e proteção do meio ambiente."  
Parágrafo único. A lei determinará a forma de  
emprego dos recursos provenientes deste artigo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Contraria opção feita pelo relator sobre o tema.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no novo texto  
constitucional, o seguinte dispositivo:  
"Art. É dever de todos e, prioritariamente,  
do Estado, a proteção do meio ambiente e a  
melhoria da qualidade de vida. Essa proteção deve  
compreender:  
I - a utilização adequada dos recursos naturais;  
II - o equilíbrio ecológico;  
III - a proteção da fauna e da flora; e  
nesta, especificamente, as reservas florestais e  
bosques, preservando-se a diversidade do  
patrimônio genético da nação;  
IV - combate à poluição sonora;  
V - combate à poluição das fontes naturais,  
cursos d’água, lagos e orlas litorâneas;  
VI - tratamento adequado aos esgotos  
sanitários;  
VII - combate à erosão;  
VIII - drenagem das áreas alagadas;  
IX - não utilização da energia nuclear, senão  
para fim de pesquisas científicas, devidamente  
controladas pelos órgãos competentes." 
Justificativa: 
O desenvolvimento industrial tem trazido grandes apreensões ao equilíbrio ecológico. 
Dependendo, o homem, inteiramente, do meio ambiente, há que salvaguardá-lo de tal forma que 
possa oferecer sempre condições de pronta utilização, sustento e bem-estar à coletividade. 
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O Governo tem feito da opção social a sua meta prioritária. A própria Secretaria Especial do Meio 
Ambiente (SEMA) contará este ano com recursos da ordem de Cz$ 3,9 bilhões, provenientes do 
Banco Mundial, para executar programas de fiscalização, de reservas ecológicas, controle de 
poluição e para a criação do Sistema Nacional da Defesa do Meio Ambiente. 
A preocupação com os problemas nucleares tem mobilizado forças vivas, em muitos países, visando 
a sua não proliferação, senão para fins pacíficos, devendo buscar-se outras fontes de energia, ainda 
abundantes em nosso país. 
Parecer:   
   Restringe temas abordados de forma abrangente no anteprojeto. 
   
   EMENDA:00040 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se, no caput do art. 7o. do  
Capítulo do Meio Ambiente a expressão final  
"exceto para finalidades científicas" pela  
seguinte "exceto para finalidades pacíficas". 
Justificativa: 
Creio que devemos deixar bem claro, de modo a não permitir qualquer dúvida, que somos adeptos do 
uso pacífico da energia nuclear.  
   
   EMENDA:00041 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 7o. do Capítulo do Meio Ambiente. 
Justificativa: 
Devemos impedir que outras atividades nucleares possam desenvolver-se no País. Parece-me que 
isso é o que deseja o povo brasileiro. Somos pacifistas por índole e por aceitação. Não devemos 
sequer permitir a hipótese de que outras atividades nucleares, que não aas pacíficas, venham a 
desenvolver-se no País.  
Parecer:   
   Elimina dispositivo destinado a garantir participação da sociedade civil em tema de especial 
gravidade.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00069 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 3o., o seguinte item:  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
. .................................. 
XVI - Conceder incentivos fiscais para  
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programas implantados pela iniciativa privada para  
conservação, reprodução e renovação da fauna e da flora." 
Justificativa: 
Muitos particulares, ecologistas, técnicos e professores investem em programas beneficiando flora e 
fauna brasileiras.  
É justo que o poder público os incentive para manterem e ampliarem tão benéfica.  
Parecer:   
   Contemplada, no mérito pelo item IX do art. 32.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00078 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Excluir do capítulo Meio Ambiente o art. 7o.,  
substituindo-o pelo seguinte:  
"Art. 7o. Qualquer empreendimento que possa  
causar risco à população e ao meio ambiente deverá  
merecer prévia audiência da população local, na  
forma que a lei regulará.  
Parágrafo único. As instalações nucleares,  
químicas e outras que suscitem risco tecnológico  
de maior extensão, serão previamente submetidas à  
aprovação do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Apesar do artigo cuidar da proteção do meio ambiente, trata-se de garantir a audiência do público e, 
especialmente, do pronunciamento do Poder Legislativo sobre os empreendimentos que possam 
causar risco tecnológico e dos quais decorram danos de proporções significativas.  
Parecer:   
   Contemplada em redação substitutiva efetuada pelo relator.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00089 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitutivo ao anteprojeto do relator:  
Do Meio Ambiente:  
"Art. São deveres de todos os cidadãos e,  
prioritariamente, do Poder Público, a proteção ao  
meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida.  
Parágrafo único. A proteção a que se refere  
este artigo compreende, na forma da lei, inclusive:  
a) o plantio de 100 (cem) árvores por  
habitante, a cada 4 (quatro) anos, através de um  
projeto conjugado entre União, Estados e Municípios.  
Art. A proteção contra catástrofes naturais  
e nucleares será feita através de:  
I - Proibição de construção de usinas nucleares;  
II - Utilização das usinas nucleares  
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existentes para fins pacíficos;  
III - Consulta, através de plebiscito quando  
se pretender a execução de grandes planos e obras  
que possam causar forte impacto ambiental." 
Justificativa: 
O presente substitutivo pretende encarar de forma precisa os deveres de todos e do Poder Público a 
proteção ao meio ambiente, notadamente: 
a – controle nuclear;  
b – florestamento, mediante um plano de plantio, a cada quatro anos, de cem árvores por habitante. 
Isto resultaria, por exemplo, para Santa Catarina mais quatrocentos milhões de árvores, para o Rio 
Grande do Sul e Paraná mais oitocentos milhões e assim por diante, numa verdadeira demonstração 
de proteção ao meio ambiente, além da criação de riquezas a médio a longo prazo.  
Parecer:   
   Contraria opção feita pelo relator para a norma. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00092 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o caput do art. 7o. do Capítulo  
"Do Meio Ambiente" e o seu § 2o. O § 1o. passa a  
ser o caput do art. 7o. com a seguinte redação:  
"Art. 7o. As atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Poder Público,  
assegurando-se a sua fiscalização pelo Congresso Nacional." 
Justificativa: 
O caput do art. 7° é impertinente, pois já existe um reator núcleo elétrico em funcionamento no Brasil 
e outros em construção. Não seria de recomendar que o Brasil abrisse mão antecipadamente de uma 
fonte de energia que poderá revelar-se vital para a nação no futuro.  
O parágrafo 3° do art. 7° versa sobre matéria já regulada por Convenção Internacional e pala Lei n° 
6.453, de 17.10.77, sendo, portanto, dispensável.  
Pelas razões expostas, esperamos que o ilustre Relator e demais Constituintes componentes dessa 
douta Subcomissão acolham esta justa Emenda.  
Parecer:   
   Não acolhida, em função de escolha feita pelo relator para o tema.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00100 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no capítulo Da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente:  
"Art. Fica assegurado aos Estados o direito  
de legislarem sobre assuntos referentes à defesa  
de sua fauna e flora." 
Justificativa: 
As riquezas naturais adquirem aspectos diferentes nas várias regiões brasileiras e, por isso mesmo, 
as agressões sofridas são bastante diferenciadas. Diante disso, cada Estado está mais apto para 
adotar as medidas mais adequadas para sua proteção.  
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Parecer:   
   Encontra-se contemplada no texto original. 
   
   EMENDA:00110 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Nos termos do § 1o. do Artigo 17 do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte propomos:  
"Artigo 7o. Suprimir do "Capítulo Meio  
Ambiente" do Artigo 7o. e seus parágrafos." 
Justificativa: 
Em um espaço existente para se cuidar do meio ambiente, onde se dispõe sobre a sua proteção 
contra quaisquer inimigos genericamente referidos, a menção específica apenas aos riscos de 
energia nuclear é contraproducente, pois indiretamente estar-se-á liberando de um controle mais 
rígido inimigos do meio ambiente potencialmente maiores: as contaminações químicas e a 
bacteriológica por exemplo.  
O estabelecimento de dispositivos permanentes a respeito de uma tecnologia de ponta em acelerada 
evolução, a respeito da qual só se poderá fazer um juízo definitivo no futuro é incoerente com o 
propósito de uma constituição perene e progressista.  
Parecer:   
   Retira do texto matéria essencial. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00111 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Capítulo do Meio-Ambiente:  
Inclua-se o artigo:  
"Art. Os órgãos de direção das instituições  
públicas ambientais serão constituídos na forma de  
colegiado, onde estarão representadas as  
associações ambientais de âmbito nacional, com  
pelo menos um terço de votos." 
Justificativa: 
Com absoluto acerto, o Senhor Relator consagrou para os órgãos de direção das Instituições de 
Previdência Social o colegiado, com participação partidária dos interessados.  
Sugerimos a conveniência deste mesmo pressuposto ser também estendido nos órgãos públicos 
ambientais, com a finalidade de PREVENIR os danos ambientais e ACOMPANHAR 
permanentemente a fiscalização.  
Parecer:   
   Disciplina matéria própria de lei posterior.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto do relator, na seção  
que trata do meio-ambiente:  
"Art. As entidades competentes para proteção,  
controle e fiscalização do meio-ambiente,  
organizadas ou financiadas pelo poder público,  
terão, obrigatoriamente, por órgão decisório  
superior, um conselho deliberativo paritário,  
composto de representantes do governo, do setor  
produtivo e do público em geral.  
§ 1o. Lei federal regulamentará o  
funcionamento dos conselhos deliberativos a que se  
refere o caput deste artigo.  
§ 2o. Observar-se-ão as seguintes normas,  
desde já em vigor, na elaboração da lei:  
a) as sessões serão públicas, garantindo-se,  
em caráter excepcional, mediante justificativa, a  
confidencialidade de documentos e depoimentos;  
b) a fixação de padrões técnicos de avaliação  
do nível de proteção, controle e correção do meio-  
ambiente observará, concomitantemente, as  
condições de viabilidade econômica e a  
conveniência tecnológica dos processos e métodos  
disponíveis para aquelas finalidades." 
Justificativa: 
A proteção, controle e fiscalização do meio ambiente torna-se hodiernamente, preocupação comum 
dos governos. Não se admite que na sociedade democrática aberta o desenvolvimento e a riqueza de 
uns se faça às custas da falta de saúde e do desequilíbrio ambiental de terceiros, ou destruição do 
sistema ecológico comum.  
A preservação ou melhoria ambiental, indica-o a experiência de sociedades mais afeitas ao assunto, 
não deve ser responsabilidade única da Administração Pública. Essa atividade será tão mais eficiente 
quando maior a participação popular, em face dos muitos hábitos individuais e coletivos cuja 
reeducação se faz necessária (esgotos e fossas, queimadas, limpeza de parques, efeitos de poluição 
industrial sobre os indivíduos, etc.). Justifica-se, assim, a representação partidária e a publicidade no 
processo político-administrativo de controle.  
Por fim, é relevante que esse esforço comum reflita uma realidade e um equilíbrio entre custos 
econômicos e possibilidade tecnológica, de sorte a viabilizar a melhoria ou preservação da qualidade 
de vida mediante, sempre que possível, a continuação da atividade econômica.  
É como se justifica a emenda.  
Parecer:   
   Não adequada à filosofia do Anteprojeto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00115 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público  
XIII - controle da produção, da  
comercialização, do emprego de técnicas e  
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utilização de substâncias que afetem a saúde  
pública e o meio ambiente." 
Justificativa: 
O processo de fabricação de produtos potencialmente noviços a saúde e ao meio ambiente também 
deve ficar sob controle do Poder Público.  
Parecer:   
   Aprovada 
   
   EMENDA:00116 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Do meio ambiente  
Suprima-se o Artigo 4o.  
A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica etc. 
Justificativa: 
O referido artigo é ineficaz do ponto de vista da Ciência da Administração, a qual visa à eficácia, 
servindo ao interesse público.  
Parecer:   
   Reduz a amplitude de proteção pretendida pelo dispositivo. 
   
   EMENDA:00117 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 3o., inciso I a seguinte redação:  
"Art. 3o. - Compete ao Poder Público:  
I - a manutenção dos sistemas ecológicos, a  
preservação da diversidade genética e o manejo  
ecológico das espécies e dos ecossistemas; ...... 
Justificativa: 
É cientificamente mais preciso e correto falar-se de “sistemas ecológicos”, pois são os sistemas que 
abrigam processos vitais e biológicos, além do que a acepção de aproveitamento, ou utilização, das 
espécies e dos ecossistemas é melhor expressa por “manejo ecológico”, até para assegurar a 
distinção em vista de outras formas de manejo não seguras ecologicamente.  
Parecer:   
   Acolhida no que dá sentido mais preciso à norma. 
   
   EMENDA:00119 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente  
Dê-se a seguinte redação ao art. 7o.:  
"A aprovação, licenciamento ou autorização de  
construção e operação de instalações nucleares,  
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inclusive depósitos de rejeitos nucleares, sob  
quaisquer formas, serão submetidas ao referendo popular.  
§ 1o. As atividades nucleares serão exercidas  
mediante controle do Congresso Nacional,  
assegurada a fiscalização supletiva pelas  
entidades representativas da sociedade civil." 
Justificativa: 
Sem embargo o “caput” do Artigo 7° só permita atividades nucleares com finalidades científicas, o  
§ 1° inconsistentemente, “abre o leque” ao admitir “as demais atividades”... 
Além do mais, o § 1° preconiza o controle pelo Poder Público das atividades nucleares. Ora, a 
atividade nuclear não pode deixar de ser monopólio do Estado. Daí, fica sem sentido o Executivo 
controlar o Executivo. Sugerimos o controle pelo Poder Legislativo.  
Quanto ao § 2º é desnecessário pois o art. 2° § 2° já preconiza que todos os danos causados ao meio 
ambiente ou a terceiros deverão ser indenizados ou reparados, independentemente da existência de 
culpa.  
Parecer:   
   Contraria opção feita pelo relator para a questão nuclear.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00120 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o., inciso VI a seguinte redação:  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
............................................  
VI - promover a educação ambiental e  
capacitar a comunidade para a participação ativa  
na defesa do meio ambiente e no processo decisório  
de conservação dos recursos naturais; ." 
Justificativa: 
A redação proposta visa deixar claro que sejam dois os distintos mandamentos constitucionais – um, 
o de promover a educação ambiental – outro, o da capacitação da comunidade a participar 
ativamente na defesa do meio ambiente e no processo decisório relativamente a esta ação.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00122 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Na seção "Do Meio Ambiente" do anteprojeto do  
relator, dê-se a seguinte redação aos artigos 1o.  
e 2o., suprimidos, em consequência os arts. 3o. a 8o.  
Art. 1o. São deveres de todos e,  
prioritariamente, do Estado, a proteção ao meio  
ambiente e a melhoria da qualidade de vida.  
Parágrafo único. A proteção a que se refere  
este artigo compreende a utilização adequada dos  
recursos naturais, o equilíbrio ecológico, a  
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proteção da fauna e da flora, o combate à poluição  
e à erosão, e a redução dos riscos de catástrofes e nucleares.  
Art. 2o. As entidades competentes para  
proteção, controle e fiscalização do meio  
ambiente, organizadas ou financiadas pelo Poder  
Público, terão, obrigatoriamente, por órgão  
decisório superior, um conselho deliberativo  
partidário, composto de representantes do governo,  
do setor produtivo e do público em geral.  
Parágrafo único. Observar-se-ão as seguintes  
normas, desde já em vigor, na elaboração da lei:  
a) as sessões serão públicas, garantindo-se,  
em caráter excepcional, mediante justificativa, a  
confidencialidade de documentos e depoimentos;  
b) a fixação de padrões técnicos de avaliação  
do nível de proteção, controle e correção do meio  
ambiente observará, concomitantemente, as  
condições de viabilidade econômica e a  
conveniência tecnológica dos processos e métodos  
disponíveis para aquelas finalidades. 
Justificativa: 
A proteção, controle e fiscalização do meio ambiente torna-se, hodiernamente, preocupação comum 
dos governos. Não se admite que na sociedade democrática aberta o desenvolvimento e a riqueza de 
uns se faça às custas da falta de saúde e do desequilíbrio ambiental de terceiros, ou destruição do 
sistema ecológico comum.  
A preservação ou melhoria ambiental, indica-o a experiência de sociedades mais afeitas ao assunto, 
não deve ser responsabilidade única da Administração Pública. Essa atividade será tão mais eficiente 
quando maior a participação popular, em face dos muitos hábitos individuais e coletivos cuja 
reeducação se faz necessária (esgotos e fossas, queimadas, limpeza de parques, efeitos de poluição 
industrial sobre os indivíduos, etc.). Justifica-se, assim, a representação partidária e a publicidade no 
processo político-administrativo de controle.  
Por fim, é relevante que esse esforço comum reflita uma realidade e um equilíbrio entre custos 
econômicos e possibilidade tecnológica, de sorte a viabilizar a melhoria ou preservação da qualidade 
de vida mediante, sempre que possível, a continuação da atividade econômica.  
É como se justifica a emenda.  
Parecer:   
   Acolhida no que oferece de sugestões pertinentes ao Anteprojeto.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00123 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o., in fine a seguinte redação:  
"Art. 1o. Todos têm direito a um meio  
ambiente sadio ...., para uso, cientificamente  
fundamentado, das presentes e futuras gerações." 
Justificativa: 
O usufruto é instituto jurídico provado e a referência a ele feita no dispositivo é imprópria, além do que 
deve ser explicitado que a utilização do patrimônio público meio ambiente deve respeitar parâmetros 
cientificamente aceitos e estabelecidos, qualificando assim a modalidade e a intensidade do uso 
admitido.  
Parecer:   
   Contemplada exceto no acréscimo de termo que restringe a abrangência do dispositivo. 
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   EMENDA:00124 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. O poluidor e o predador do meio-  
ambiente serão responsabilizados administrativa,  
civil e penalmente.  
§ 1o. Competem ao Poder Executivo as medidas  
de prevenção dos danos ambientais, devendo ser  
igualmente responsabilizados as autoridades  
competentes, no caso de omissão ou desídia.  
§ 2o. O poluidor ou predador da natureza é  
obrigado, independentemente da existência de  
culpa, a indenizar ou reparar danos causados ao  
meio-ambiente e a terceiros, pela sua ação ou omissão. 
Justificativa: 
O termo poluidor não abarca todas as situações de danos ambientais, podendo a redação original 
propiciar “válvulas” para o não enquadramento da situação delituosa.  
A redação dada ao “caput” deste artigo não é autoaplicável, além de introduzir o termo “condutas 
deletérias”, de difícil caracterização, o que introduz um indesejável grau de incerteza, o que deve ser 
evitado, a todo custo, na elaboração da norma jurídica. É igualmente vago e de aplicabilidade 
duvidosa o § 1°, além de poder ter efeito contrário, por poder ser utilizado, no caso de não se 
conseguir caracterizar um “agrupamento” humano expressivo.  
Finalmente, é importante que se explicite a responsabilidade do Poder Executivo na prevenção dos 
danos ambientais, pois quem “cria ou permite o perigo é por ele responsável”.  
Parecer:   
   A Lei 6938, Art. 3o, na interpretação conjugada dos incisos 3 e 4, define o conceito de poluidor, que 
inclui a ação do predador. Rejeitada 
   
   EMENDA:00125 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o., inciso VII, a seguinte redação:  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
..................................................  
VII - definir espaços territoriais e seus  
componentes a serem especialmente protegidos em  
razão de sua importância ecológica, paisagística,  
social e cultural, ficando vedado qualquer modo de  
utilização que possa comprometer a integridade dos  
atributos que justificam sua proteção;  
Justificativa: 
A proteção especial a espaços territoriais deve ocorrer em virtude, inclusive dos elementos ali 
compreendidos ou subordinados a uma dada situação geográfica, geológica ou sistêmica. Por outro 
lado, é mais correto dizer-se “importância ecológica”, substituindo-se o adjetivo “ecológico” ao 
adjetivo derivado de “ambiente’, permitindo inclusive que se faça a supressão do adjetivo “científico”, 
evitando-se redundância em confronto à “ecológico” e a “cultural”.  
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   EMENDA:00135 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto do Relator da  
Subcomissão de Saúde Seguridade e Meio Ambiente o  
seguinte dispositivo:  
"Art. A exploração da flora nacional  
dependerá de autorização do Congresso Nacional nos  
termos de lei federal, cabendo ao Poder Executivo,  
da União dos Estados e Municípios integram-se na  
fiscalização dessa atividade.  
Parágrafo único. Os Estados e Municípios  
regularão supletivamente a matéria de que se trata  
este artigo." 
Justificativa: 
A flora brasileira ainda representa reserva substancial tanto para o sistema de vida nacional como, 
mesmo, para o internacional.  
Porém, assusta a todos o índice crescente de utilização predatória de nosso patrimônio florestal.  
Ora, entre outras coisas, o desmatamento leva à degradação do solo e à desertificação como 
também ao próprio desequilíbrio do ciclo de águas e o assessoramento de rios.  
Urge que se ponha a exploração desse patrimônio somente autorizada que incorpore o interesse 
popular diretamente – o Congresso Nacional – deixado a fiscalização integradamente ao Poder 
Executivo Federal, Estadual e Municipal.  
Parecer:   
   Dispõe sobre matéria já contemplada. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto do Relator da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente o  
seguinte dispositivo:  
"Art. A política nacional do meio-ambiente  
ocupará o Poder Público Nacional com a preservação  
do patrimônio ecológico subordinado o consumo das  
reservas florestais a correspondente empreendimento  
de reposição da flora, conforme disposto em lei." 
Justificativa: 
É urgente que se trace parâmetro Constitucional para a política nacional do meio-ambiente.  
De modo como propomos, fale-se em política nacional que evidentemente, vincule no dever de 
cuidados com o meio ambiente quer o Poder Público Federal quer o estadual e o municipal.  
Ainda mais, intercomplementam-se os três ramos por que se manifesta o poder estatal: o Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário.  
Parecer:   
   Sugere dispositivos já contemplados. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00137 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto do Relator da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente o  
seguinte dispositivo:  
"Art. É dever do Poder Público Federal,  
Estadual e Municipal preservar a fauna nacional,  
cuja exploração será regulada em lei do Congresso  
Nacional e dependerá do Poder Executivo sob  
controle do Poder Legislativo.  
Parágrafo único. A competência normativa  
fixada não exclui a dos Estados e Municípios de  
legislar supletivamente nesta matéria." 
Justificativa 
O crescente processo de devastação que está a vitimar a fauna brasileira, em especial certas 
espécies de animais típicos e mais raros a cada momento, impõe a imaginação de esquemas de 
controle de exploração desse setor de tal modo que: 
a)-sejam conjugados intercompletarmente, o Legislativo (regulando a atividade exploradora, com o 
espírito incisivamente social do presente momento nacional) e o Executivo (autorizando a exploração, 
com fundamento na base legal do Congresso Nacional, e fiscalizando a mesma, sob controle do 
Legislativo, em sistema de correlação de Poderes bem afinada à necessidade nacional atual); 
b)- sejam integradas na ação preservadora os níveis políticos federal, estadual e municipal. 
Aos Estados e Municípios, por isto mesmo, sugerimos seja dada competência normativa em 
correspondência com aquela integração. 
Parecer:   
   Sugere dispositivos já contemplados. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto do Relator da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio-Ambiente o  
seguinte dispositivo:  
"Art. À União compete:  
..................................................  
- definir e executar a política nacional para  
meio-ambiente, com participação de representação  
dos interesses particulares dos Estados e  
Municípios, por seus poderes públicos;"  
.................................................. 
Justificativa: 
E tal relevância do tema meio-ambiente que só vemos prosperidade em política a ela atinente pôs 
que se associem os Estados e os Municípios – estes sem dividas os planos de vida mais 
extremamente envolvidos com a boa ou má situação do ecossistema – na definição da política 
nacional para o setor.  
O sistema proposto supõe ainda que diversos ramos do Poder Público Nacional (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) se inter-relacionam nesse mesmo esforço, que será regulado em lei federal 
basicamente e, suplementarmente, em normas estaduais.  
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Parecer:   
   Contemplada no texto original. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 7o. do capítulo relativo  
ao "Meio Ambiente", do anteprojeto da Subcomissão  
da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
Justificativa: 
Este artigo, se incluído na futura Constituição, estará discriminando a energia nuclear, em relação às 
demais formas de energia, como se ela fosse a causadora de maior impacto no meio ambiente.  
Algumas considerações podem aqui ser feitas com relação ao meio ambiente: 

a) – as usinas térmicas a óleo ou a carvão lançam na atmosfera cerca de 2 a 4% do peso do 
combustível consumido na forma de óxidos de enxofre (S02 e S03) altamente poluentes. 
Para se ter uma ideia do assunto, sabe-se que uma usina térmica a óleo combustível de 600 
MW de potência consome cerca de 3.000 toneladas de óleo combustível por dia, e lança 
cerca de 25.000 toneladas de enxofre, anualmente, em uma área circunvizinha à usina;  

b) – outros óxidos ácidos, são lançados por elas na atmosfera, tais como os de nitrogênio e os 
hidrocarbonetos aromáticos e voláteis orgânicos, cujo efeito não é bem conhecido;  

c) – ao se fecharem as comportas de uma usina hidráulica, para início de seu funcionamento 
normal, está sendo alienada, de forma permanente para uso do homem, uma quantidade 
maior de terra do que a que seria eventualmente interditada temporariamente no caso 
altamente improvável de um acidente nuclear;  

d)  - as usinas nucleares na verdade são as que menos agridem o ser humano ou no meio 
ambiente. Os efluentes radioativos produzem um impacto negligível, da ordem de 5% da 
radioatividade natural. A única poluição importante que trazem é uma poluição térmica 
resultante do resfriamento de seus condensadores, o que é também comum às usinas 
térmicas convencionais.  

e)  - as alegações de grande poluição ambiental causada pelas usinas nucleares estão ligadas 
ao impacto do acidente de Chernobyl. Cumpre notar que o Brasil adotou um tipo diferente de 
reatores, os PWR, que são caracterizados também pela existência de um vazo de contenção 
que impede, em caso de acidente, o que já foi inclusive demonstrado no acidente da usina 
TMI, nos Estados Unidos, bastante semelhante conceitualmente às usinas brasileiras. No 
entanto, apesar da severidade daquele acidente, o seu impacto ambiental foi nulo.  

A propósito, anexamos um quadro sobre critério social de risco-benefício nos EUA, resultado de 
profunda pesquisa realizada pelo Professor Hervásio de Carvalho. 
Parecer:   
   Restringe a temática própria do capítulo. 
   
   EMENDA:00161 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Art. 2o. passa ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. As práticas e condutas deletérias  
ao meio ambiente e a saúde pública, assim como a  
omissão e a desídia das autoridades competentes  
pela sua proteção serão considerados crimes inafiançáveis.  
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§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Todos os meios utilizados na depredação  
do meio ambiente serão, quando apreendidos,  
imediatamente incorporados ao Patrimônio do Estado  
da Federação em que ocorrem a preensão". 
Justificativa: 
Com esta emenda pretendemos dotar o anteprojeto de dispositivos que dificultem a depredação do 
meio ambiente.  
Desta forma entendemos se importante qualificar os crimes praticamos contra o meio ambiente como 
inafiançáveis, o que possibilitará a prisão do depredador.  
Além das dificuldades impostas pelo rigor das punições, é importante colocarmos dispositivos que 
inviabilize a depredação como atividade econômica. E é com este intuito que propomos a apreensão 
e incorporação ao Estado, todos os meios utilizados na depredação do meio ambiente.  
Parecer:   
   Acolhida quanto à qualificação pretendida no caput do artigo.  
Quanto ao acréscimo de parágrafo pretendido, rejeitada por fugir do âmbito constitucional 
   
   EMENDA:00162 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o artigo 4o. do Meio  
Ambiente passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 4o. A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira e as bacias  
hidrográficas constituem patrimônio nacional cuja  
utilização far-se-á em condições que assegurem  
mediante planos submetidos à aprovação do  
Congresso Nacional.  
Parágrafo único. Não será permitida a  
mineração em área situada a menos de 100 Km do Pantanal". 
Justificativa: 
O dispositivo proposto deve-se ao fato de que o Pantanal é uma região onde encontra-se o maior 
número de espécies animais e vegetais que formam os ecossistemas em perfeito equilíbrio. E 
certamente a atividade mineradora, nesta área, causará enormes danos ao equilíbrio ecológico e 
consequentemente a vida humana.  
Parecer:   
   Contemplada, no mérito, por dispositivo acrescentado ao Anteprojeto acolhendo outra emenda. 
   
   EMENDA:00168 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   O artigo 7o. do Capítulo Meio Ambiente, do  
relatório da Subcomissão de Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 7o. A instalação e funcionamento de  
reatores nucleares devem ser regidos por lei  
ordinária, que assegure a proteção da saúde  
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pública e do meio ambiente.  
§ 1o. As atividades nucleares serão exercidas  
mediante controle do Poder Público.  
§ 2o. A responsabilidade por danos  
decorrentes de atividade nuclear deve ser regida  
por lei ordinária, definindo-se os valores indenizatórios." 
Justificativa: 
Nos termos do § 1°, do Artigo 17, do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte propomos essa 
emenda pelas seguintes razões: 

1. A energia nuclear é uma fonte de energia como qualquer outra e é uma alternativa que não 
pode ser descartada, desde que se preserve a saúde pública e o meio ambiente.  

2. Nenhum país do mundo colocou tal disposição em sua Constituição, porque vedaria o 
progresso do mesmo. A fonte de energia é uma opção de cada país em função de seus 
recursos.  

3. Esta nossa proposta não vedaria o uso da energia nuclear, consequentemente o progresso 
do País. Entretanto, ela preserva a preocupação com a saúde pública e proteção ambiental.  

A situação do País em termos de geração elétrica demonstra a necessidade da complementação 
térmica aos recursos hidráulicos, portanto a geração térmica é uma realidade e a nuclear é a que 
se apresenta menos danosa à saúde pública e ao meio ambiente. A necessidade tecnológica do 
País não deve ser vedada pela Constituição, mas simplesmente preocupar-se esta com a saúde 
pública e o meio ambiente.  
4. A preocupação somente com a energia nuclear é infundada porque todas as formas de 

energia apresentam riscos ainda bem maiores, a saúde pública e ao meio ambiente. Apesar 
disto, não vemos nenhum problema colocar neste artigo menção ao controle do Poder 
Público sobre a energia nuclear, uma vez que a radioatividade é uma das poucas formas de 
poluição perfeitamente mensurável.  

Parecer:   
   Restringe a abrangência do capítulo. 
   
   EMENDA:00169 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se o Artigo 7o. e respectivos  
parágrafos do capítulo "Do Meio Ambiente", do  
anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente. 
Justificativa: 
1.Proibir que o País possa utilizar a energia nuclear em reatores de potência significa eliminar a 
possibilidade atual ou futura do uso de uma importante e comprovada fonte alternativa de produção 
de energia elétrica no Brasil. Apesar de ainda contar com extensos mananciais hidráulicos para 
produção de energia elétrica, não poderá utilizá-los integralmente, inclusive pelos danos que tal uso 
acarretaria ao meio ambiente. Não se pode propor inundar cerca de um décimo (1/10) do território 
nacional para explorar o potencial hidráulico existente.  
Além disso, as usinas hidrelétricas dependem do regime de chuvas, e é amplamente sabido que são 
necessárias usinas térmicas para garantir o suprimento de energia nos períodos secos. A energia 
térmica complementar viabiliza ao longo dos anos o uso da energia hidráulica, em épocas de 
hidrologia desfavorável. 
A energia térmica necessária para complementação hidráulica atualmente, ou suprimento em grosso 
de energia elétrica no futuro próximo, poderá, em nosso País, ser produzida por usinas a carvão, a 
óleo combustível ou usinas nucleares. As regiões mais desenvolvidas industrialmente, portanto 
maiores consumidores de energia, estão distantes das reservas de carvão (exceto o sul do País).  
Por outro lado, o País não é autossuficiente na produção de petróleo, dependendo, em consequência, 
de importações para operar usinas térmicas a óleo.  
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No entanto, o Brasil possui a quinta reserva mundial de minério de urânio (cerca de 300 mil 
toneladas), que poderá alimentar de combustível diversas usinas localizadas em pontos estratégicos 
do sistema elétrico, principalmente nas regiões sudeste e nordeste. É, portanto, agressiva aos 
maiores interesses nacionais a proposta referida no Anteprojeto da Subcomissão, pois elimina uma 
importante alternativa viável para produção de energia, utilizada inclusive em uma grande parte dos 
países.  
Parecer:   
   Restringe a temática necessária ao capítulo. 
   
   EMENDA:00170 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao Artigo 7o. e ao Artigo  
8o. e respectivo parágrafos:  
"Art. 7o. As atividades nucleares no País  
serão exercidas mediante o controle do Poder  
Público, assegurando-se a fiscalização supletiva  
por órgão próprio a ser designado em lei ordinária.  
§ Único. A responsabilidade por danos  
decorrentes de atividade nuclear será  
regulamentada em lei". 
Justificativa: 

1. A redação original só beneficiaria a continuidade do domicílio da tecnologia nuclear pelas 
grandes potências. Apesar de o País ter permanentemente se postado numa atitude pacifista 
em relação à energia nuclear, por questão de isonomia entre as nações e outros argumentos 
amplamente debatidos na imprensa nacional, o Brasil tem se recusado a assinar o Tratado de 
Não Proliferação e a inclusão dos artigos propostos seria a aderência “de fato” a este acordo.  

2. A manutenção dos reatores de pesquisa parece indicar que os parlamentares acreditam que 
esses reatores poderiam assegurar a continuidade do conhecimento na área nuclear. 
Contudo, a tecnologia nuclear é extremamente complexa e seu desenvolvimento tem que ser 
acompanhado por amplos conhecimentos de engenharia e produção industrial, o que não se 
obteria de forma alguma pelo uso de reatores de pesquisa.  

3. A energia nuclear tem sido amplamente utilizada pelos países desenvolvidos. O Brasil possui 
uma das maiores reservas de urânio do mundo, mais de 300 mil toneladas. O equivalente 
energético desse urânio é comprável com as reservas conhecidas de óleo do País. Nenhuma 
nação compromissada com seu futuro pode abrir mão deste potencial energético.  

4. Apesar do grande potencial hidrelétrico do Brasil, este potencial não poderá ser totalmente 
utilizado, pois, representaria a inundação de milhões de hectares de florestas e de áreas 
férteis. Nos Estados Unidos, cerca de 170.000 MW de potencial hidráulico não são utilizados 
por razões de preservação das áreas férteis ou reservas naturais.  

5. Mantidas as mesmas taxas médias de crescimento da demanda de energia elétrica dos 
últimos quinze anos, o potencial hídrico do País estaria totalmente utilizado até o início do 
próximo século (a utilização desse potencial, no entanto, representaria a inundação de 
substancial área do território nacional). A partir deste período, o atendimento ao acrescimento 
da demanda de energia elétrica do País só pode se processar por fontes térmicas E o Brasil, 
por suas grandes reservas de urânio, teria condições de sustentar seu desenvolvimento de 
uma forma independente e com a energia térmica de menor impacto ambiental.  

Parecer:   
   Contraria opção feita pelo relator entre as emendas referentes à questão nuclear.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00171 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   O Artigo 7o. do capítulo do "Meio Ambiente",  
do anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade  
e Meio Ambiente, passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 7o. Proíbe-se no Território Nacional a  
instalação e funcionamento de reatores nucleares,  
exceto com a finalidade de produção de energia  
elétrica para fins científicos.  
§ 1o. A instalação desses reatores estará  
sujeita à autorização e fiscalização do Poder Público.  
§ 2o. A responsabilidade por danos  
decorrentes de atividades nucleares,  
independentemente da existência da culpa, deverá  
ser exclusivamente do operador, devendo o valor  
limite de indenização ser estabelecido pelo Poder Público". 
Justificativa: 
Nos termos do § 1°, do Artigo 17 do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte propomos essa 
emenda porque estamos convencidos de que o uso da energia nuclear para pesquisa, produção de 
energia elétrica e outros fins pacíficos é atualmente um modo de trazer benefícios sociais para o 
País. O uso da energia nuclear apresenta comprovadamente menores riscos potenciais para a saúde 
da população e para o meio ambiente, entre as formas atuais de produção de energia elétrica. 
Entretanto, o uso da energia nuclear e de outras formas de energia deve ser regulamentado e 
controlado pelo Poder Público, de modo a ser assegurada a sua segurança e minimizados os riscos 
que ela representa.  
O parágrafo terceiro, que define as responsabilidades do Poder Público em relação à defesa do meio 
ambiente, é suficiente para tal fim.  
Parecer:   
   Contemplada parcialmente, no mérito, por dispositivo acolhido pelo relator.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00172 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   O artigo 7o. do capítulo do "Meio Ambiente",  
do anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade  
e Meio Ambiente, passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 7o.Proíbe-se no território nacional a  
instalação e funcionamento de reatores nucleares,  
exceto com a finalidade de produção de energia  
elétrica para fins científicos.  
" 1o. A instalação desses reatores estará  
sujeita à autorização e fiscalização do Poder Público.  
§ 2o. A responsabilidade por danos  
decorrentes de atividades nucleares,  
independentemente da existência da culpa, deverá  
ser exclusivamente do operador, devendo o valor  
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limite de indenização ser estabelecido pelo Poder  
Público." 
Justificativa: 
A utilização de reatores nucleares para fins científicos ou produção de energia elétrica, desde que 
sujeita a normas de supervisão e controle, no que se refere à sua instalação e operação, não constitui 
risco superior ás demais atividades correlatas que utilizam outros meios de energia, conforme 
amplamente comprovado em diversos países industrializados.  
A produção de energia elétrica com o uso de reatores nucleares torna-se competitiva comparada às 
demais fontes de energia, não só sob os aspectos de custo, como também por falta de outras 
opções. O cerceamento do uso dessa tecnologia num país em desenvolvimento como o Brasil 
acarretará um recesso tecnológico, inclusive em relação aos países co-irmãos da América Latina.  
Parecer:   
   Contraria opção feita pelo relator para o dispositivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00173 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 7o. e respectivos  
parágrafos do Capítulo do Meio Ambiente, do  
Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente. 
Justificativa: 
Essa matéria não deve ter foro constitucional, de vez que melhor se adequa à legislação ordinária. 
Tanto que, na atual Constituição, em vigor desde 1967 com suas emendas, vem previsto como da 
competência privativa da União a elaboração de leis sobre “águas, telecomunicações, serviço postal 
e energia” (elétrica, nuclear, térmica ou de qualquer outra natureza). Ora, essa competência 
legislativa da União deverá, com toda a certeza, sem mantida na nova Carta Magna e aí poderá, com 
toda a certeza, ser mantida na nova Carta Magna e aí poderá o Poder Legislativo regrar da maneira 
que melhor lhe aprouver aos interesses do País a instalação e o funcionamento das centrais elétricas 
nucleares.  
Parecer:   
   Restringe a abrangência do capitulo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00175 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Propomos a alteração do Artigo 7o. do  
Anteprojeto da Subcomissão, nos seguintes termos:  
"Art. 7o. Proíbe-se no Território Nacional a  
instalação e funcionamento de reatores nucleares,  
exceto aqueles utilizados para fins científicos e  
de pesquisa, produção de energia elétrica e  
aqueles que venham a ser requeridos à defesa e  
segurança nacional".  
§ Único. O desenvolvimento da pesquisa,  
projeto, instalação e funcionamento de reatores  
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nucleares requeridos à defesa e segurança nacional  
será objeto de apreciação do Congresso Nacional,  
por meio de lei ordinária." 
Justificativa: 

1. Permite o desenvolvimento científico global nas atividades nucleares.  
2. Permite ao País a independência científica num importante setor de tecnologia de ponta.  
3. Permite também ao País a independência quanto às injunções e oscilações sofridas na matriz 

energéticas nacional e mundial.  
Parecer:   
   Inadequada à opção feita pelo relator para o tema.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00176 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 7o., do capítulo  
Meio Ambiente, do anteprojeto da Subcomissão da  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
Justificativa: 
Não se pode negar ao Brasil participação no desenvolvimento e exploração das atividades nucleares 
sob pela de ficarmos irrecuperavelmente distanciados das Nações desenvolvidas.  
Porém, dado que tais atividades podem, se mal exploradas, acarretar certos riscos para a 
coletividade e o meio ambiente, apesar de em menor probabilidade que a maior parte das atividades 
humanas, torna-se necessário que o Estado esteja presente, exercendo rigoroso controle sobre elas.  
É claro que a legislação ordinária poderá estabelecer controle do Estado sobre as atividades 
nucleares, porém o dispositivo sugerido cria, desde já, como direito e dever do Estado, seu estrito 
controle.  
Parecer:   
   Restringe a abrangência do capítulo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00177 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 7º e respectivos parágrafos  
do capítulo Do Meio Ambiente, no anteprojeto da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
Justificativa: 
É injustificável a proibição do uso da energia nuclear no País, tendo em vista ser uma limitação à 
capacidade futura de auto suficiência energética e tecnológica.  
É sabido que todas as atividades industriais e a utilização de toda a forma de energia têm efeitos 
adversos em relação ao meio ambiente e à socioesfera. Dentre as formas de produção de energia 
elétrica existentes, o uso da energia nucelar é comprovadamente a que apresenta menores riscos 
globais. Porém, como o uso da energia nuclear, bem como o de outras formas de energia, afeta o 
meio ambiente, é necessário que as instalações para seu uso tenham de ser autorizadas e 
controladas pelo Poder Público. Como o parágrafo terceiro do referido capítulo, referente às 
responsabilidades do Poder Público em relação à proteção do meio ambiente, disciplina 
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adequadamente o controle de todas as atividades que possam afetá-lo, inclusive o uso da energia 
nuclear, consideramos, pelo exposto, que o Artigo 7°, deva ser suprimido.  
Parecer:   
   Restringe a abrangência do capitulo. 
   
   EMENDA:00179 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Nos termos do § 1o. do art. 17 do Regimento  
da Assembleia Nacional Constituinte, propomos:  
"O art. 7o. e seus §§ 1o. e 2o. do Capítulo  
"Do Meio Ambiente" passam a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 7o. As atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Poder Público, na  
forma da legislação ordinária, assegurando-se a  
proteção ao trabalhador, ao público e ao meio ambiente." 
Justificativa: 
O propósito da sociedade é usufruir dos avanços científicos e tecnológicos sem riscos para o homem 
e, em consequência, protegendo o meio ambiente em que nele vive. A proibição simples, a nível 
constitucional, da instalação e funcionamento de reatores nucleares, é uma vedação permanente dos 
seus benefícios à sociedade. Efetivamente, há que se buscar a segurança do homem e do meio 
ambiente sem restringir, entretanto, que essa própria segurança seja buscada ao impedir seu 
desenvolvimento. Destarte, este é o espírito do inciso XI do Art. 3° deste mesmo capítulo. Lembramos 
o temor da sociedade ao uso do trem em seus primórdios. Recomendava a Sociedade Real de 
Medicina da Inglaterra que os indivíduos não o olhassem pelos riscos que causaria à retina.  
A forma de controle do Poder Público, inteiramente consoante com a inspiração nacional, deve ser 
matéria regulada em legislação decorrente do novo texto constitucional.  
Parecer:   
   Não atende o alcance pretendido para o dispositivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00185 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   O artigo 5o. do anteprojeto da Subcomissão da  
Saúde, seguridade e Meio Ambiente passa a vigorar  
com a seguinte redação:  
"Art. 5o. A competência da União, no  
estabelecimento de limitações e restrições legais  
e administrativas relacionadas à proteção  
ambiental e à defesa dos recursos naturais, não  
exclui a dos Estados e Municípios para legislar  
supletivamente sobre esta matéria, respeitada a  
lei federal." 
Justificativa: 
A lei federal deve ser sempre respeitada. Os Estados e os Municípios podem, entretanto, devido a 
peculiaridades locais, suplementar a matéria, mas nunca alterá-la.  
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A redação apresentada não segue este espirito no anteprojeto da Subcomissão, o que poderia 
provocar choques entre leis, o que é indesejável. A suplementação sem ferir a lei federal é muito mais 
lógica.  
Parecer:   
   Não atende o espírito do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00186 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 5o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente a  
seguinte nova redação:  
"Art. 5o. Compete privativamente à União  
estabelecer as limitações e restrições legais  
relacionadas à proteção ambiental e à defesa dos  
recursos naturais, cabendo aos Estados e  
Municípios a regulamentação da matéria, em caráter  
supletivo, para atender aos interesses regionais e  
às peculiaridades locais, observada a lei federal": 
Justificativa: 
A redação proposta visa apenas a consagrar a primazia da União no tocante à matéria e a 
estabelecer melhor os limites da competência da União, dos Estados e dos Municípios, que não se 
apresentam muito nítidos na redação original do anteprojeto.  
Parecer:   
   Não atende o espírito do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00187 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Nos termos do § 1o. do Artigo 17 do Regimento  
da Assembleia Nacional Constituinte, propomos:  
- O Artigo 7o. e seus parágrafos 1o. e 2o. do  
Capítulo "Do Meio Ambiente" passam a vigorar com a  
seguinte redação:  
"Art. 7o. - As atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Poder Público, na  
forma da legislação ordinária, assegurando-se a  
proteção ao trabalhador, ao público e ao meio ambiente." 
Justificativa: 
O propósito da sociedade é usufruir dos avanços científicos e tecnológicos sem riscos para o homem 
e, em consequência, protegendo o meio ambiente em que nele vive. A proibição simples, a nível 
constitucional, da instalação e funcionamento de reatores nucleares, é uma vedação permanente dos 
seus benefícios à sociedade. Efetivamente, há que se buscar a segurança do homem e do meio 
ambiente sem restringir, entretanto, que essa própria segurança seja buscada ao impedir seu 
desenvolvimento. Destarte, este é o espírito do inciso XI do Art. 3° deste mesmo capítulo. Lembramos 
o temor da sociedade ao uso do trem em seus primórdios. Recomendava a Sociedade Real de 
Medicina da Inglaterra que os indivíduos não o olhassem pelos riscos que causaria à retina.  
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A forma de controle do Poder Público, inteiramente consoante com a inspiração nacional, deve ser 
matéria regulada em legislação decorrente do novo texto constitucional.  
Parecer:   
   Contraria opção mais abrangente, feita pelo relator, entre as emendas apresentadas.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00191 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 6o. do meio-ambiente. 
Justificativa: 
Por parecer descabida a participação das Forças Armadas em questão relativa a manutenção da lei e 
da ordem interna. Tal função cabe exclusivamente às forças mantedoras da ordem.  
Parecer:   
   Contraria o alcance da proteção pretendida pelo Anteprojeto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00209 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente:  
Dê-se nova redação ao art. 6o. do  
anteprojeto, nos seguintes termos:  
"Art. 6o. Em caso de manifesta necessidade,  
as Forças Armadas poderão, convocadas pelos  
Poderes Constituídos, atuar na defesa dos recursos  
NATURAIS, DO MEIO AMBIENTE E DA ECOLOGIA.' 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada por suprimir a competência inalienável do Congresso Nacional para dispor sobre o tema. 
 
   
   EMENDA:00210 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente:  
Ao § 2o. do art. 2o. do anteprojeto.  
Suprimam-se as expressões:  
"independentemente da existência de culpa." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   Contraria a intenção do anteprojeto, respaldado na experiência legislativa internacional moderna, 
que contempla a responsabilidade objetiva do poluidor.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00213 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Acresçam-se no Art. 3o., inciso VIII as seguintes palavras:  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
VIII - exigir a realização de estudos  
multidisciplinares de impacto ambiental  
previamente à instalação de planos, programas,  
projetos e atividades efetiva ou potencialmente  
causadoras de degradação ambiental". 
Justificativa: 
A legislação ordinária vigente e sua regulamentação, relativas ao direito ambiental, têm já 
consolidado institutos jurídicos específicos e suas denominações próprias. É o caso por exemplo dos 
estudos de impacto ambiental – também designados por E.I.A. – e os relatórios de impacto ambiental 
– RIMA. A inclusão do adjetivo “ambiental” para qualificar “estudos multidisciplinares de impacto” 
guarda coerência, portanto, com a nomenclatura já firmada quanto ao tema. A inclusão de programas 
visa completar o enunciado dos instrumentos de planejamento que deverão, obrigatoriamente, ser 
precedidos por E.I.A.  
   
   EMENDA:00215 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se no texto do Art. 3o., inciso XIII, o seguinte:  
Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
............................................  
XIII - controle da produção, da  
comercialização e do emprego de técnicas e  
métodos" 
Justificativa: 
O controle, compreendendo inclusive o poder de polícia de fiscalizar, dos vários estágios do processo 
produtivo, deve incluir a produção das substancias, processos e métodos capazes de afetar a saúde 
pública e o meio ambiente. Esta prerrogativa pode instrumentalizar o Poder Público, de forma mais 
eficaz, a intervir no ciclo econômico para evitar que, constatado o potencial de dano à saúde pública e 
ao meio ambiente, proveniente de substância, método ou técnica conhecida ou produzida, a mesma 
entre no comércio ou de alguma outra forma fique disponível para utilização.  
   
   EMENDA:00219 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
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Texto:   
   Do Meio-Ambiente  
"Art. 2o. ..................................  
- 1o. ......................................  
- 2o. ......................................  
- 3o. Para efeito do que dispõe este artigo,  
considera-se também como poluição ambiental, as  
pichações e outros danos visuais aos mandatos  
públicos, devendo o Poder Público, através de ação  
definida em Lei, exigir a reparação do dano ou a  
indenização correspondente; tratando-se de  
propriedade particular, ao proprietário é  
garantido o direito de ingresso em Juízo." 
Justificativa: 
As pichações de monumentos públicos e propriedades privadas estão chegando a níveis 
insuportáveis em algumas cidades. Basta que saímos às ruas de qualquer cidade de porte médio 
para vermos qual é a verdadeira extensão do problema.  
Com o dispositivo proposto, pretendemos elevar ao nível de poluidor aquele que atenta contra o 
monumento público. A lei definirá as penas para os infratores. O mesmo será feito com relação aos 
crimes contra a propriedade privada, no tocante a esta questão.  
Parecer:   
   Rejeitada por ser matéria da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00220 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 4o. do Meio ambiente  
deste anteprojeto, o parágrafo único com a  
seguinte redação.  
"Art. 4o.....................................  
Parágrafo único. Os babaçuais do Nordeste  
Ocidentais também serão incluídos nos benefícios  
do artigo 4o." 
Justificativa: 
A inclusão do parágrafo único no artigo 4° do anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e 
Meio Ambiente, visa tão só a preservação dos babaçuais que compõem a flora dos Estados do 
Maranhão e Piauí, cujas palmeiras, são fontes de rendas dos camponeses e lavradores que extraem 
dos frutos as amêndoas produtoras de óleos comestível e outros derivados que variam desde a borra 
para fabrico de ração e quando exportadas para o exterior, entra na confecção de deliciosos biscoitos 
e da casca o carvão vegetal tão útil na geração de energia para caldeiras. Das palhas, são extraídas 
fibras para o fabrico de esteiras, artesanato, cestos e a palha para construção de casas e cobertas.  
Parecer:   
   A matéria pode ser contemplada por dispositivo incluso no art. 32. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00223 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Item XIII, do Art. 3o. do Anteprojeto  
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"Prevenção Contra a Degradação do Meio Ambiente  
Item XIII - Controle da comercialização, do  
emprego de técnicas e utilização de substâncias  
que prejudiquem a saúde pública e o meio ambiente,  
efeitos esses que devem ser declarados pela  
autoridade pública." 
Justificativa: 
A emenda pretende estabelecer que os efeitos nocivos contra a saúde sejam declarados por 
autoridade competente, a fim de assegurar aos prejudicados provas inquestionáveis sobre a 
agressão ao meio ambiente. Nessa questão, a sociedade precisa contar com instrumentos 
adequados para agir segundo as exigências de seus direitos fundamentais, até porque a degradação 
do meio ambiente põe em risco a sobrevivência da população.  
Parecer:   
   Introduz limitações não pretendidas pelo Anteprojeto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00224 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Item VIII, do Art. 3o., do Anteprojeto  
Item VIII - A implantação de planos, projetos  
ou execução de atividades comprovadamente  
causadoras de degradação ambiental será sempre  
precedida de estudos multidisciplinares de  
impacto, com ampla divulgação de suas conclusões  
em audiências públicas obrigatórias, das quais  
poderão participar entidades preservacionistas  
regularmente constituídas, assegurando-se-lhes o  
direito de contraditarem com fundamentos técnicos  
aquelas conclusões." 
Justificativa: 
Sem alterar a essência da norma proposta pelo eminente relator, constituinte Carlos Mosconi, a 
emenda pretende tornar o seu texto o mais claro possível, a fim de evitar que o futuro aplicador de 
dispositivos constitucionais seja levado a interpretações contrárias às aspirações sociais que 
motivaram a matéria. Como é corrente, a preservação do meio-ambiente e a sustentação de níveis 
adequados do equilíbrio ecológico são questões de mais alta relevância, numa sociedade que 
ascende à condição de potência industrial emergente e, por isso mesmo, deve buscar a conciliação 
entre o desenvolvimento e a manutenção da qualidade de vida.  
Parecer:   
   Acrescenta critérios que limitam o alcance da norma.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00228 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao Artigo 7o., com o parágrafo único:  
"Art. 7o. As atividades nucleares no País  
serão exercidas mediante o controle do Poder  
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Público, assegurando-se a fiscalização supletiva  
por órgão próprio a ser designado em lei  
ordinária.  
§ Único. A responsabilidade por danos  
decorrentes de atividade nuclear será  
regulamentada em lei." 
Justificativa: 

1. A redação original só beneficiaria a continuidade do domicílio da tecnologia nuclear pelas 
grandes potências. Apesar de o País ter permanentemente se postado numa atitude pacifista 
em relação à energia nuclear, por questão de isonomia entre as nações e outros argumentos 
amplamente debatidos na imprensa nacional, o Brasil tem se recusado a assinar o Tratado de 
Não Proliferação e a inclusão dos artigos propostos seria a aderência “de fato” a este acordo.  

2. A manutenção dos reatores de pesquisa parece indicar que os parlamentares acreditam que 
esses reatores poderiam assegurar a continuidade do conhecimento na área nuclear. 
Contudo, a tecnologia nuclear é extremamente complexa e seu desenvolvimento tem que ser 
acompanhado por amplos conhecimentos de engenharia e produção industrial, o que não se 
obteria de forma alguma pelo uso de reatores de pesquisa.  

3. A energia nuclear tem sido amplamente utilizada pelos países desenvolvidos. O Brasil possui 
uma das maiores reservas de urânio do mundo, mais de 300 mil toneladas. O equivalente 
energético desse urânio é comprável com as reservas conhecidas de óleo do País. Nenhuma 
nação compromissada com seu futuro pode abrir mão deste potencial energético.  

4. Apesar do grande potencial hidrelétrico do Brasil, este potencial não poderá ser totalmente 
utilizado, pois, representaria a inundação de milhões de hectares de florestas e de áreas 
férteis. Nos Estados Unidos, cerca de 170.000 MW de potencial hidráulico não são utilizados 
por razões de preservação das áreas férteis ou reservas naturais.  

5. Mantidas as mesmas taxas médias de crescimento da demanda de energia elétrica dos 
últimos quinze anos, o potencial hídrico do País estaria totalmente utilizado até o início do 
próximo século (a utilização desse potencial, no entanto, representaria a inundação de 
substancial área do território nacional). A partir deste período, o atendimento ao acrescimento 
da demanda de energia elétrica do País só pode se processar por fontes térmicas E o Brasil, 
por suas grandes reservas de urânio, teria condições de sustentar seu desenvolvimento de 
uma forma independente e com a energia térmica de menor impacto ambiental.  

Parecer:   
   Não atende o espírito do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00237 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Dar nova redação ao art. 2o., nos seguintes  
termos, com eliminação do parágrafo único do  
artigo 1o.:  
"Art. 2o. É conferido a todos o direito de  
promover, nos termos da lei, a prevenção e a  
cessação dos fatores de degradação do meio  
ambiente, sem prejuízo do dever de restaurá-lo,  
bem como, em caso de lesão direta, o direito à  
correspondente indenização". 
Justificativa: 
A mudança de redação faz-se necessária para expungir do texto todas aquelas questões cuja 
previsão e regulamentação são da alçada do legislador ordinário.  
A Constituição, em matéria de defesa da ecologia – como de resto em tudo mais -, deve concentrar-
se na fixação das regras básicas e fundamentais à preservação do meio-ambiente, deixando para lei 
complementar o que for casuístico.  
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Não há sentido em o texto Constitucional descer a minúcias tais como questões relativas a “custas 
judiciais” e “ônus da sucumbência” nas ações relativas ao meio-ambiente, ou, ainda, como a previsão 
dos tipos penais com que serão punidos certos danos ecológicos (v.g. “genocídio”).  
Na linha que propugnamos para o tratamento do tema, se situam por exemplo, as modernas 
Constituições de Portugal (art. 66) e da Espanha (art. 45), ambas versando as normas sobre defesa 
da ecologia em apenas um artigo, subdivididos alguns poucos preceitos. 
Assim, consolidamos o parágrafo único do art. 1° e todo o artigo 2° do Anteprojeto num só dispositivo, 
de conteúdo conciso e suficiente, como se faz recomendável e uma norma Constitucional. Neste 
tocante, a fonte direta de inspiração da emenda foi o item 3, art. 66, da Constituição Portuguesa, 
antes referida. 
Parecer:   
   Rejeitada. Prevalece a redação do anteprojeto, necessária a assegurar o efeito pretendido. 
   
   EMENDA:00238 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Dar nova redação ao art. 5o. do Anteprojeto, nos seguintes termos:  
"Art. 5o. O direito federal, em matéria  
ambiental, tem prioridade sobre o direito dos  
Estados e Municípios." 
Justificativa: 
A emenda busca atribuir a União competência básica para legislar sobre assuntos de meio ambiente, 
excluindo, assim, a hipótese de competência legislativa concorrente da União, Estados e Municípios.  
Esta concorrência sempre estabelece uma superposição inconveniente e prejudicial de normas, 
propiciando em consequência, excessos de âmbito local e estadual, de conteúdo pseudo-social e 
clientelístico.  
A primazia do direito federal sobe o local é princípio salutar em qualquer regime federativo, como o 
nosso, sendo preocupação de inúmeras Constituições estrangeiras, a citar a da Alemanha (art. 31), 
estabelecer esta hierarquia expressamente na Constituição.  
Parecer:   
   Contraria intenção manifesta do anteprojeto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00239 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 7o. e parágrafos do ANTEPROJETO. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Suprime dispositivos necessários à filosofia do texto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Dar nova redação ao art. 3o. do Anteprojeto, nos seguintes termos:  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
a) a utilização racional dos recursos  
naturais, salvaguardando a sua capacidade  
ecológica;  
b) recuperação e preservação ambientais,  
inclusive com a criação de reservas, parques e  
sítios;  
c) prevenir e controlar a poluição e os seus  
efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
d) a redução dos riscos de catástrofes  
naturais e nucleares." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é o de reduzir o texto do dispositivo ás devidas dimensões de uma norma 
Constitucional, expurgando todas as questões que podem e devem ficar na alçada do legislador 
ordinário.  
A proposta, nesta linha de atuação, segue os passos das recentes Constituições de Portugal (art. 66) 
e da Espanha (art. 45), tomando aquela como fonte mais próxima de inspiração.  
Parecer:   
   Diminui o âmbito pretendido pela norma.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00243 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se o art. 10, no capítulo "Do Meio  
Ambiente", do Anteprojeto Constitucional da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio ambiente,  
com a seguinte redação:  
"Art. 10. Os títulos da Dívida Ambiental são  
públicos a serem utilizados nas desapropriações de  
interesse ambiental necessários a assegurar ao  
Estado a propriedade e posse imediata d um volume  
de áreas fundamentais a um ambiente sadio e equilibrado." 
Justificativa: 
Torna-se cada vez maior a necessidade de o Estado assumir o controle de áreas ou ecossistemas 
representativos como forma de manter e preservar o patrimônio ambiental (genético) a ser usufruído 
por toda a população e a ser transmitido às gerações futuras.  
Tais títulos, à semelhança dos já criados para facilitar os processos de desapropriações com vistas à 
implantação da Reforma Agrária, viriam promover as reais condições para o Estado, sem 
desembolsos imediatos grandiosos, assumir o controle mais efetivo do bem ambiental.  
Os gastos econômicos decorrentes dos novos conhecimentos da biota e usufruto do potencial 
genético decorrente da preservação desses ecossistemas serão a contrapartida financeira para o 
pagamento dos títulos da dívida ambiental.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Considerada ineficaz, no âmbito do espirito do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00245 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o item VII do art. 3o., do  
anteprojeto constitucional da Subcomissão da  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, com a seguinte redação:  
"VII - Em todas as unidades da Federação  
deverão ser criadas áreas de preservação e  
conservação de seus ecossistemas representativos,  
com áreas mínimas definidas em lei." 
Justificativa: 
O fator essencial ao se buscar a conservação da natureza está em atender a função do ecossistema, 
da paisagem viva, e do inter-relacionamento entre organismos vivos e seus ambientes.  
O ecossistema é a unidade básica de vida, razão pela qual qualquer sistema de preservação 
ambiental deve se fundamentar na preservação do ecossistema em primeiro lugar.  
A utilização racional da água, do solo, das plantas e dos animais – componentes do ecossistema – 
deve estar adequadamente relacionada com as necessidades a longo prazo de manter e renovar 
essas fontes.  
A comunidade habitante em determinado lugar é quem reúne mais informações condições de avaliar 
a representatividade dos ecossistemas ali existentes.  
A autonomia das unidades federadas está associada no futuro à existência de áreas de preservação 
e conservação de seus ecossistemas representativos.  
Parecer:   
   Restringe a amplitude pretendida para o dispositivo. 
   
   EMENDA:00248 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Do meio ambiente:  
O art. 7o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 7o. A instalação e funcionamento de  
reatores nucleares, dependerá de prévia  
autorização do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
A Constituição é formulada para o presente e o futuro. A simples proibição da instalação e 
funcionamento de reatores nucleares, invalida o desenvolvimento tecnológico em um setor que se 
hoje é polêmico, talvez amanhã não o seja. Com a decisão transferida para o Congresso, ter-se-á 
oportunidade de análise dos riscos e de existência ou não de controle, em épocas futuras.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00251 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
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Texto:   
   Acrescentar onde couber na Sessão do Meio Ambiente:  
"É proibida a caça dos espécimes da fauna  
silvestre para fins de comercialização, bem como à  
caça esportiva.  
É proibida a manutenção de animais silvestres  
em cativeiro para fins lucrativos.  
É proibida a pesca predatória definida como  
sendo aquela praticada em época de desova, com a  
utilização do Meio Ambiente e do equilíbrio de  
arrastões, etc.  
A lei definirá um sistema de multas rigorosas  
para a punição dos atos atentatórios às duas  
condições do Meio Ambiente e do equilíbrio ecológico." 
Justificativa 
São reivindicações conhecidas e importantes dos movimentos ecológicos. 
Parecer:   
   Contemplada em dispositivos acrescidos ao anteprojeto.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00252 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 2o., parágrafo 2o.:  
"Após o poluidor, a expressão: "e o  
depredador", ficando assim:  
O poluidor e o depredador, é obrigado,  
independentemente da existência de culpa, à  
indenizar ou reparar os danos causados ao Meio  
Ambiente e a terceiros, pela sua ação ou omissão." 
Justificativa: 
São reivindicações conhecidas e importantes dos movimentos ecológicos.  
Parecer:   
   A lei 6938, art. 3o., na interpretação conjugada dos incisos 3o. e 4o., define o conceito de poluidor, 
que inclui a ação do predador.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00257 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 5o. do anteprojeto  
Competência para legislar sobre meio ambiente:  
"Art. 5o. A União, os Estados e os Municípios  
podem estabelecer limitações e restrições legais e  
administrativas relacionadas à proteção ambiental  
e à defesa dos recursos naturais, mesmo no caso de  
já haver dispositivo regulando a matéria, para  
suprir as suas lacunas ou deficiências ou para  
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atender aos interesses nacionais, regionais e às  
peculiaridades locais, desde que não dispensem ou  
diminuam as exigências anteriores e não firam o  
princípio da hierarquia das leis." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é acrescentar ao Art. advertência sobre o âmbito das prerrogativas de cada 
uma das instancias federativas. Com efeito, a distribuição das competências legislativas deve 
observar o princípio da hierarquia das leis. O contrário disso seria a subversão da ordem. Jurídica, 
pela possibilidade de os poderes de nível inferior ao da União o substituírem na emanação de normas 
de sua competência privativa. É justo e aconselhável que os Estados e Municípios supram eventuais 
omissões da lei federal desde que não violentem a hierarquização dos poderes.  
Parecer:   
   Acrescenta critério que contraria a intenção da norma.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00268 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se no anteprojeto do Capítulo "Do  
Meio Ambiente" o Caput do Art. 7o., transformando  
o seu § em caput, com a seguinte redação:  
"Art. 7o. As atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Poder Público,  
assegurando-se a fiscalização supletiva pelo  
Congresso nacional  
Parágrafo único. A responsabilidade por danos  
decorrentes de atividade nuclear independe de  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios.  
Suprima-se, ainda, o Art. 8o. subsequente." 
Justificativa: 
A limitação de instalação de reatores nucleares exclusivamente para fins científicos torna inócua até 
mesmo a existência destes, pois não se poderá, no futuro, transformar esses conhecimentos em 
tecnologia aplicada ao desenvolvimento do país e bem-estar de seu povo. Ademais, é de todo 
conveniente lembrar que já existem no país reatores para produção de energia em funcionamento, 
além dos utilizados para outros fins.  
Proibir a construção, instalação e funcionamento de outros tipos de reatores de utilidade comercial, 
médica e industrial seria condenar o país à eterna dependência de tecnologia, equipamentos e 
combustíveis imprescindíveis à sua sobrevivência como potência emergente, condenando-o ao 
permanente estágio de atraso em relação às demais nações num mundo crescentemente 
tecnológico.  
Negar ao Brasil a construção destes outros tipos de reatores significaria, ainda, impedir a produção 
de radioisótopos utilizados na diagnose e tratamento das mais variadas enfermidades; impedir á 
indústria nacional os modernos meios de controle de qualidade e dosimetria. Tal proibição ainda 
compromete a competitividade comercial brasileira no mercado internacional, já que os alimentos 
esterilizados microbiologicamente por irradiação estão tendo preferência, quando não exigidos, em 
relação aos tratados com agrotóxicos e conservantes. Proibir o desenvolvimento deste setor faria 
com que o Brasil abrisse não de um mercado estimado em quase 80 bilhões de dólares anuais no 
fornecimento de tecnologia, equipamentos e combustíveis para as centrais nucleares existentes e em 
construção. Seria renunciar ao aproveitamento da 5ª maior reserva de urânio do mundo.  
Os centros científicos mais avançados do mundo aproximam-se rapidamente do domínio do átomo 
para a produção de energia limpa, o que torna a proibição constitucional de construir-se outros tipos 
de reatores nucleares uma ameaça ao futuro do país, já que não há previsões absolutamente 
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confiáveis sobre as modificações do ecossistema mundial, enquanto tornam-se verossímeis as 
análises prevendo o esgotamento dos potenciais hidrelétricos, ao lado da exaustão das reservas de 
combustíveis fósseis.  
Da mesma forma, as resenhas científicas informam sobre as pesquisas e os primeiros testes para 
sucção ou pressão para aproveitamento quase total dos campos petrolíferos através da explosão de 
artefatos nucleares, método também em experimentação para afloramento de lençóis hídricos 
subterrâneos de grande profundidade, viabilizando projetos superdimensionados de irrigação para 
produção de alimentos. Seriam tais equipamentos armas ou instrumentos de bem-estar de um povo? 
Em relação específica à utilização bélica de tais mecanismos, mais adequado seria assegurar na 
futura Constituição a manutenção do dispositivo que proíbe ao Brasil guerras de conquista e o caráter 
absolutamente pacífico de seu desenvolvimento e de seu povo, ao qual não se deve impor restrições 
ao progresso e garantia de uma vida melhor.  
Parecer:   
   Contraria opção feita pelo relator sobre a matéria.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00269 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente:  
"Art. 6o. Em caso de manifesta necessidade,  
as Forças Armadas poderão ser autorizadas pelo  
Congresso Nacional a atuar na defesa dos recursos  
naturais ameaçados por práticas ilícitas de  
exploração com a redação do texto que definirá o  
PAPEL CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Elimina parte essencial do anteprojeto.  
Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00270 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Do Meio-Ambiente  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
I - a manutenção dos processos ecológicos e  
sistemas vitais essenciais, a preservação da  
diversidade genética e o aproveitamento perene das  
espécies e ecossistemas;  
II - estabelecer o monitoramento da qualidade  
ambiental e saúde pública, mediante rede de  
vigilância epidemiológica e ecotoxicológica;  
III - o combate efetivo de todas as  
modalidades de degradação ambiental, especialmente  
nas áreas críticas de poluição, ficando proibido o  
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exercício de atividades públicas ou privadas em  
desacordo com os padrões ambientais;  
IV - adequar a utilização do espaço urbano e  
rural a padrões de qualidade ambiental e ao bem  
estar social;  
V - garantir à sociedade civil o acesso pleno  
e gratuito às informações relativas à qualidade do  
meio-ambiente, condições de saúde da população e à  
proteção do consumidor;  
VI - promover a educação ambiental  
objetivando capacitar a comunidade para a  
participação ativa na defesa do meio-ambiente e no  
processo decisório de conservação dos recursos naturais;  
VII - definir espaços territoriais a serem  
especialmente protegidos em razão de sua função  
ambiental, social, paisagística, cultural e  
científica, ficando vedado qualquer modo de  
utilização que possa comprometer a integridade dos  
atributos que justificam sua proteção;  
VIII - exigir a realização de estudos  
multidisciplinares de impacto previamente à  
instalação de planos, projetos e atividades  
efetiva ou potencialmente causadoras de degradação  
ambiental, assegurando-se ampla divulgação de seu  
conteúdo, que em audiências públicas obrigatórias,  
com a participação de entidades da sociedade  
civil, poderá ser contraditado;  
IX - instituir regimes tributários especiais  
que estimulem a preservação ambiental e a atuação  
de entidades civis não governamentais, sem fins lucrativos;  
X - a recuperação de áreas degradadas;  
XI - promover o desenvolvimento científico e  
tecnológico visando ao uso adequado e à proteção  
dos recursos naturais e do meio ambiente;  
XII - tutelar os animais existentes no  
Território Nacional, vedando-se, na forma da lei,  
as práticas que o submetem à crueldade e condições  
inaceitáveis de existência;  
XIII - controle da comercialização, do  
emprego de técnicas e utilização de substâncias  
que afetem a saúde pública e o meio ambiente;  
XIV - instituir o gerenciamento costeiro com  
vistas ao desenvolvimento, exploração e  
perpetuação dos recursos ali existentes, de forma  
a assegurar a soberania nacional sobre suas águas  
territoriais;  
XV - a fiscalização das instituições públicas  
e privadas relacionadas à pesquisa, manipulação e  
alteração de material genético, visando garantir a  
integridade do patrimônio genético da nação, de  
modo a evitar indesejável alteração."  
Propõe-se a retirada do artigo.  
A matéria se afigura pertinente à Lei  
Ordinária. A redação dos diversos itens/incisos  
está sujeita a sofrer frequentes modificações, não  
sendo aconselhável constar do texto da CONSTITUIÇÃO. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   Elimina parte essencial do anteprojeto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00271 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente  
"Art. 2o. As práticas e condutas deletérias  
ao meio ambiente e à saúde pública, assim como a  
omissão e a desídia das autoridades competentes  
pela sua proteção, serão consideradas crime, na  
forma da Lei.  
1o. Quando afetarem agrupamentos humanos  
expressivos, tais práticas e condutas serão  
consideradas genocídio, com agravamento da pena.  
2o. O poluidor é obrigado, independentemente  
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os  
danos causados ao meio ambiente e a terceiros,  
pela sua ação ou omissão." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Elimina parte essencial do anteprojeto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00274 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inserir no Capítulo do Meio Ambiente, o seguinte dispositivo:  
"Art. O exercício do direito de propriedade  
subordina-se ao bem-estar da coletividade, a  
conservação dos recursos naturais e a proteção de  
meio ambiente." 
Justificativa: 
O atual conceito jurídico de propriedade inviabiliza uma efetiva proteção do meio ambiente, seja nas 
cidades ou no campo, vez que é conferido ao proprietário a faculdade de usar o seu bem divorciado 
da sua respectiva função social, permitindo-se situações extremas em que o mesmo é destruído. 
Exemplo são as florestas, montanhas, vales, bens históricos, faixas litorâneas, que sofrem processos 
acentuados de deterioração pelo mau uso, respaldado numa concepção jurídica arcaica que não 
corresponde aos atuais reclamos sociais.  
Embora o ideal fosse a desapropriação de todas as propriedades que contém grande valor histórico, 
arqueológico, ecológico, turístico e paisagístico, é inegável que essa possibilidade esbarra na notória 
falta de recursos públicos, revertidos muitas vezes em alternativas igualmente sob o aspecto social.  
Necessário, portanto, pensar numa nova concepção constitucional de direito de propriedade (pública 
ou privada, urbana ou rural) rigorosamente vinculada a sua função social, de modo que o exercício da 
comunidade, inibindo-se assim as condutas a ela lesivas.  
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Perto de nós, a Serra do Mar é um exemplo que estamos discorrendo. Ela é de vital importância em 
termos ecológicos, principalmente na atualidade, pelo fato de abrigar amostras significativas de Mata 
Atlântica. Esta foi, em sua maior parte, destruída nos últimos 500 anos pelos vários ciclos 
econômicos de nossa história (Pau-Brasil, cana de açúcar, café), de modo que os atuais 
remanescentes da mata precisam ser preservados por abrigarem uma enorme diversidade genética e 
amostras de ecossistemas que não existem em outras áreas do planeta. A maior parte da Serra do 
Mar encontra-se na mão de inúmeros proprietários que, se pretenderem explorar suas propriedades 
da forma como melhor lhes aprouver, terão destruído mais esse patrimônio da Humanidade.  
Por tais razões, encontra-se a Serra do Mar tombada pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico), a nível do estado de São Paulo, além da 
existência concomitante de declaração de outras unidades de conservação, como Áreas de Proteção 
Ambiental, Estações Ecológicas, Parques Estaduais, etc.  
   
   EMENDA:00275 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inserir no Capítulo do Meio Ambiente, o  
seguinte dispositivo:  
"Art. A exploração e o aproveitamento das  
jazidas, minas e demais recursos minerais fica  
condicionada à necessidade de se preservar e  
recompor o meio ambiente afetado por tais  
atividades, cuja obrigação deverá estar expressa  
nos correspondentes atos administrativos expedidos  
pelas autoridades competentes.  
Parágrafo único. Respondem solidariamente  
pela obrigação supra-mencionada os  
administradores, os sócios quotistas e os  
acionistas controladores ou majoritários das  
pessoas jurídicas que exercerem atividades  
mineradoras nos termos do caput." 
Justificativa: 
As atividades da mineração no Brasil são exercidas sem nenhuma preocupação acerca de seus 
efeitos deletérios ao meio ambiente, tendo em vista que a legislação acerca da matéria privilegiada 
tão somente o aspecto econômico da exploração mineral.  
O exemplo nacional mais conhecido é o de Itabira, cidade natal do maior poeta brasileiro da 
atualidade Carlos Drummond de Andrade, que em duas décadas foi destruída pelas atividades da 
Companhia Vale do Rio Doce.  
De todos os fatores de degradação do meio ambiente nas regiões costeiras e marinhas é 
considerado o mais relevante pelo Relatório da Qualidade do Meio Ambiente (RQMA), elaborado pela 
SEMA – Secretaria Especial do Meio Ambiente, aquele relacionamento as indústrias associadas à 
mineração: 
“A par da complexidade de seus engajamentos políticos a nível nacional e internacional, a mineração 
– e os potentes mecanismos industriais a ela associados – tem construído, em primeira instância, 
para a degradação do meio ambiente costeiro e marinho no Brasil: 
- devido à rede de influências que a mineração mobiliza, os efeitos poluidores das indústrias de 
minérios, particularmente as associadas a metais pesados, são de difícil controle. A informação 
respectiva, da qual dependeria se manejo correto, é muitas vezes fraudulenta ou sonegada, 
dificultado ou impossibilitando a visão permanente atualizada de seus impactos;  
- devido à complexidade das reações em cadeia de todo o complexo da mineração e dos processos 
industriais a ela associados, que envolvem consumo energético e rejeitos (óleo, álcool, carvão ou 
lenha); o empilhamento de seus produtos, frequentemente a céu aberto, no cais dos portos (como o 
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manganês); o transporte rodoviário ou marítimo, frequentemente de cabotagem sem cobertura, a 
carga e descarga de subprodutos perigosos;  
- devido à gravidade das alterações físico-químicas determinadas pelos seus efluentes, nas coleções 
hídricas em que são lançadas (efluentes da Indústria Carbonífera de Santa Catarina com pH = 0,5; 
metais pesados da Baía de Todos os Santos – mercúrio, cádmio, cobre, zinco e vanádio; 
bauxita/alumina no Pará e no Maranhão; os subprodutos – ácido clorídrico – Sal-gema – Maceió/AL, 
etc.);  
- devido à acentuada poluição atmosférica que acarreta em zonas urbanas do litoral (Cubatão/SP, 
Vitória/ES, Simões Filho/BA, etc.); e na própria costa no litoral sul de Santa Catarina;  
- devido aos altos riscos profissionais envolvidos;  
- devido ao elevado custo do equipamento antipoluente requerido para assegurar as medidas 
necessárias de prevenção e segurança;  
- devido a concorrer para a degradação paisagística e cultural em áreas patrimoniais (Recife/Olinda-
PE; Tubarão, Vitória/ES; Baia de São Marcos, São Luiz/MA; Baia de Aratu/ Recôncavo-BA, etc.).  
A exportação de cada um dos recursos minerais mais relevantes encontra-se, em geral, associado a 
um estado específico e a um grupo particular financeiro, nacional específico e a um grupo particular 
financeiro, nacional/internacional, cujas dinâmicas redes seriam importantes documentar e vigiar.”  
Há que se estabelecer a obrigatoriedade de se agregar aos preços dos produtos os custos de 
recuperação e controle ambiental, eliminando-se, desse modo, o déficit social e ecológico associado 
à exploração de nossas riquezas minerais.  
A única forma de se assegurar o respeito à obrigação de se preservar o meio ambiente e a sua 
necessária recomposição é o estabelecimento da responsabilidade civil solidária dos administradores 
sócios quotistas e acionistas controladores ou majoritários das pessoas jurídicas que exercem 
atividades de mineração. Caso contrário, tornar-se-á extremamente simples a burla ao comando 
constitucional mediante criação de pessoas jurídicas desprovidas de acervo patrimonial suficiente 
para enfrentar o ônus da recomposição ambiental.  
Parecer:   
   Contemplada em dispositivo acrescido ao anteprojeto. 
   
   EMENDA:00281 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Incluir-se no artigo 3o., inciso VI, a  
expressão "em todos os níveis", de modo que o  
texto ficará assim redigido:  
"Promover a educação ambiental, em todos os  
níveis, objetivando capacitar a comunidade para a  
participação ativa na defesa do meio ambiente e no  
processo decisório dos recursos naturais." 
Justificativa: 
Parece de fundamental importância incluir a expressão “em todos os níveis”, porquanto a educação 
ambiental deve permear todos os níveis”, porquanto a educação ambiental deve permear todos os 
níveis de escolaridade, desde o primeiro grau até os mais elevados, respeitando-se obviamente a 
complexidade correspondente a cada um deles.  
Parecer:   
   Acolhida em nova redação dada ao item VI do art. 32.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00285 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva (Onde couber):  
"Para a preservação e/ou recuperação do meio  
ambiente, a União, Estados e Municípios alocarão  
recursos em seus orçamentos anuais, não inferiores  
a 1% (um por cento) da receita." 
Justificativa: 
Há necessidade de se destinar recursos para a efetiva ação do Estado, na preservação e 
recuperação do meio ambiente.  
Parecer:   
   Não atende a opção feita pelo relator para o tema.  
Rejeitada. 
 
   EMENDA:00287 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva para o art. 6o.  
Supressão da expressão: "Por práticas  
ilícitas de exploração". 
Justificativa: 
Não há necessidade de se explicitar, uma vez que qualquer lesão ao meio ambiente – se assim for 
entendido pelo Congresso Nacional – poderá desencadear a ação.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00297 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Suprimir o Artigo 7o. do Capítulo do Meio Ambiente:  
"Art. 7o. Proíbe-se no Território Nacional a  
instalação e funcionamento de reatores nucleares,  
exceto para finalidades científicas." 
Justificativa: 
O Art. 7° pela sua complexidade envolve questões de ordem econômica, tecnológica, industrial, 
agrícola, social e ética e deverá ser discutido com mais profundidade.  
Parecer:   
   Contraria opção feita pelo relator sobre a matéria.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00316 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
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Texto:   
   Anteprojeto do Meio-Ambiente  
"Suprima-se o parágrafo único do artigo 1o.;  
suprimam-se os artigos 2o., 3o., 4o., 6o., 8o.," 
Justificativa: 
Consideramos que os dispositivos acima mencionados, embora procedentes, devam fazer objeto de 
legislação ordinária.  
Parecer:   
   Contraria a intenção do capítulo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00317 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Anteprojeto do Meio Ambiente  
"O artigo 5o. do anteprojeto será renumerado,  
passando a constituir o artigo 2o. com a mesma redação." 
Justificativa: 
A remuneração se impõe pela supressão dos artigos 2°, 3°, 4°. 
Parecer:   
   Não atende a abrangência pretendida pelo anteprojeto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00318 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso V do art. 1o. e  
inclua-se o art. 1o. (os incisos XVII e XVII) e o  
art. 9o.: (meio ambiente)  
"Art. 1o. ..................................  
V - (...) bem como informações gerais e  
técnicas que impõem projetos de exploração  
econômica ou de desenvolvimento, modificadoras do  
meio ambiente.  
............................................  
XVI - exigir prévia avaliação de órgão  
competente de qualquer projeto de exploração de  
recursos naturais e de atividades modificadoras do  
meio ambiente e ameaçadoras da cadeia de vida útil.  
XVII - As bacias hidrográficas, as florestas  
nativas e as reservas etnográficas constituem  
patrimônio nacional estratégico. Seu uso far-se-á,  
na forma da lei, sob critérios que assegurem a  
preservação dos respectivos ecossistemas.  
............................................  
Art. 9o. Os crimes de agressão ao meio  
ambiente serão definidos em lei." 
Justificativa: 
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Pela primeira vez abra-se a possibilidade de incluir na Constituição a defesa do maior patrimônio da 
Nação: seus recursos naturais, seu meio-ambiente, visto com habitat de uma sociedade cujo 
desenvolvimento deve subordinar-se à qualidade de vida que possa oferecer aos cidadãos.  
Ao abrigo da omissão da Constituição vigente, depredou-se, impune e irresponsavelmente o meio–
ambiente. Não pretendemos a natureza intocável, porém, é urgente estabelecermos critérios que 
imponham racionalidade social à atividade econômica.  
Rios de importância nacional são envenenados, a poluição urbana chega a níveis inadmissíveis, 
nossas reservas florestais são consumidas para uso inadequado e de curto prazo, grandes obras 
públicas são construídas sem visão de conjunto do aproveitamento possível do ecossistema. As 
reservas etnográficas herdadas de antepassados são sumariamente destruídas.  
É preciso lembrar que não levaremos adiante nenhum projeto de modernização do País, sem uma 
ação coordenada para preservar o meio ambiente, com definição clara do papel do Estado como 
indutor, planejador e repressor.  
Ou estabelecemos as regras agora ou seremos cúmplices da tarefa espírita de exaurir e empobrecer 
o Brasil.  
Parecer:   
   Propõe dispositivos já contemplados no anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00320 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Anteprojeto do meio ambiente  
O parágrafo único do artigo 1o. do  
anteprojeto passará a ter a seguinte redação:  
"Parágrafo único. Um meio ambiente sadio a que  
se refere este artigo compreende:  
a) utilização racionalizada do solo, subsolo,  
da água e doar;  
b) proteção e preservação dos ecossistemas;  
c) recuperação de áreas degradadas pela  
poluição ou erosão;  
d) educação ambiental em todos os níveis de  
ensino, em especial da comunidade, para  
participação na defesa do meio ambiente;  
e) estímulo à pesquisa de tecnologias para  
proteção dos recursos ambientais." 
Justificativa: 
Em nosso entender o parágrafo único do anteprojeto é matéria de lei ordinária. A redação do 
parágrafo único que elaboramos nos parece importante, para deixar explícito no texto constitucional o 
que se dever compreender por “meio ambiente sadio”.  
Parecer:   
   Ao especificar, diminui a proteção pretendida pelo dispositivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00321 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   O artigo 7o. do anteprojeto passará a ter a  
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seguinte redação, e será renumerado como artigo 3o.:  
"Art. 3o. A defesa, a preservação e a  
restauração do meio ambiente e da saúde pública  
serão obrigatoriamente consideradas em todas as  
atividades de pesquisa, produção, instalação,  
armazenagem, transporte, manipulação e  
funcionamento de instalações, equipamentos e  
materiais nucleares.  
§ 1o. O Congresso Nacional zelará pela  
observância do acima disposto resguardados os  
direitos nacionais de propriedade industrial.  
§ 2o. A responsabilidade por danos nucleares  
causados por pessoas físicas ou jurídicas  
brasileiras, no território nacional, independe da  
existência de dolo ou culpa, vedando-se qualquer  
limitação relativa a valores indenizatórios.  
§ 3o. O presente artigo impõe-se, integral e  
incondicionalmente, a todas e quaisquer atividades  
previstas no caput, mesmo quando exercidas em  
caráter solidário, participativo, sucessivo ou por  
outro meio gerador de compromisso para a República  
Federativa do Brasil." 
Justificativa: 
Consideramos que “a instalação e funcionamento de reatores nucleares”, além das finalidades 
científicas (significado impreciso) serve igualmente a objetivos utilitários de natureza médica 
(prognósticos, diagnósticos e terapêuticos), agro-pastoris e industriais, que estariam, assim proibidos, 
nos termos originais do Anteprojeto.  
Reconhecendo, no entanto, a “mens lege” do Relator aproveita-se o fundamental de sua proposta, da 
seguinte forma: 

a) Condicionando as atividades nucleares aos interesses da saúde e do maio ambiente;  
b) Submetendo-se a aprovação do Congresso Nacional o zelo pela observância do disposto 

nesse artigo;  
c) Mantendo-se, em qualquer caso, o instituto da responsabilidade civil por danos nucleares;  
d) Comprometendo-se o Estado brasileiro pela observância constitucional, mesmo em casos de 

condicionamento internacional.  
Parecer:   
   Restringe abrangência da norma. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00322 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 1o.,  
mantendo o parágrafo único, e inclua-se:  
"Art. 1o. A defesa da vida num ambiente sadio  
e ecologicamente equilibrado e com os recursos  
naturais sujeitos à racional exploração,  
considerada patrimônio público, é um dever do  
Estado e das empresas e uma obrigação social da  
cidadania.  
Art. As ações de análise, planejamento,  
fiscalização, preservação, controle ambiental e  
defesa civil constituem um sistema único e  
integrado de intervenção do poder público na  
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defesa da vida útil centralizado na União e  
integrado por órgãos competentes dos Estados e  
Municípios, segundo Lei Complementar.  
Art. Fica criada a Contribuição de Defesa da  
Vida, de competência dos Estados e pertencente em  
partes iguais a Estados e Municípios, e incidente  
sobre atividades ameaçadoras à cadeia da vida  
útil, conforme regulamentação em Lei Complementar." 
Justificativa: 
Há necessidade de ressaltar, no tocante ao meio ambiente duas questões: a necessidade de se 
preservar a vida humana e de submeter os recursos naturais a um conceito de exploração racional, 
resultado do uso de tecnologias apropriadas. Foi o que fizemos na nova redação do caput do art. 1°.  
Mas, sabe-se, também, que os dois grandes problemas na defesa do meio ambiente são falta de 
poder de repressão sobre agentes poluidores e ameaçadores da cadeia de vida útil e insuficiência de 
recursos. Tratou-se, no primeiro caso, de potenciar a preservação ambiental com a unificação entre 
corpos de defesa civil e de planejamento. O conceito de defesa da vida abre a possibilidade de 
criação de organismos mais complexos e atuantes sobre a questão ambiental. A possibilidade de 
criar corpos voluntários de defesa da vida, a partir da instituição do serviço comunitário obrigatório, tal 
como já propusemos à Subcomissão de Defesa do Estado, completa este quadro.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Atendida, no mérito, através de dispositivo acrescentado ao texto original. 
   
   EMENDA:00328 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente:  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
XIII - controle da comercialização, do  
emprego de técnicos e utilização de substância que  
afetem a saúde pública e o meio ambiente;"  
Passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 3o. Compete ao Poder Público:  
XIII - controle da produção, comercialização,  
emprego de técnicos e da utilização de substâncias  
que afetem à saúde pública e ao meio ambiente;" 
Justificativa: 
A emenda introduz o termo “produção” por considerá-lo de igual importância ao “comercialização”, 
“emprego” e “utilização” e deve ser ressaltada a situação da palavra “utilização”.  
Parecer:   
   Aprovada. 
 

__________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00018 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
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Texto:   
   Acrescente-se, no título "Do Meio Ambiente",  
o seguinte artigo, onde couber:  
"Fica criado o Fundo de Reposição e  
Preservação Ambiental, constituído por uma taxa  
cobrada de toda pessoa física ou jurídica que  
utilize ou explore recursos ambientais de qualquer  
natureza, com intuito de lucro:  
§ 1o. - A lei fixará as hipóteses de  
incidência da taxa do Fundo de Reposição e  
Preservação Ambiental.  
§ 2o. - A taxa variará de 0,1% até 2,0%  
anuais, calculada sobre o valor total atualizado  
da inversão efetuada na atividade ou sobre o valor  
bruto do faturamento no ano anterior à sua  
cobrança, escolhida a maior base de contribuição." 
Justificativa: 
É necessário que o texto constitucional estabeleça de maneira clara o ônus financeiro incidente sobre 
quem se utiliza do patrimônio comum para dele extrair lucros. Dada a exiguidade de recursos que tem 
sido aplicada no setor de Meio Ambiente, é socialmente justo que o lucro contribua para o sustento 
de uma política adequada. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A emenda teve seu mérito contemplado, com redação considerada 
adequada e abrangente. 
   
   EMENDA:00019 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se, no título "Do Meio Ambiente", o seguinte artigo:  
"O planejamento da utilização e a gestão dos  
recursos ambientais deverão obedecer a  
instrumentos normativos aprovados pelo Congresso  
Nacional e contar com recursos orçamentários de  
custeio e capital expressamente destacados no  
orçamento da União." 
Justificativa: 
A defesa do meio ambiente é uma tarefa sensivelmente fragilizada pela falta de recursos, decorrente 
do pouco apreço que lhe dedica o Estado na definição de suas prioridades.  
O Anteprojeto, no seu título dedicado ao Meio Ambiente não prevê, ainda, a participação necessária 
do Congresso Nacional na definição e implementação da política de Meio Ambiente.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acolhida na medida em que o poder decisório do Congresso a utilização 
dos recursos naturais é marcado com ênfase no anteprojeto. 
   
   EMENDA:00020 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   O artigo 43 do anteprojeto da Subcomissão  
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da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
"Artigo 43. - A construção de centrais  
núcleo-elétricas ou de usinas industriais para  
produção ou beneficiamento do urânio ou de  
qualquer outro minério nuclear, dependerá de  
prévia comunicação ao Congresso Nacional." 
Justificativa: 
A matéria é tipicamente da discrição do Poder Executivo. Todavia, pela importância de que se 
revestem para o país tais empreendimentos, é natural que haja a participação do Poder Legislativo. 
Assim, este poderá atuar de forma imediata e eficaz de modo a fiscalizar o cumprimento das normas 
pertinentes que visem a preservar a segurança da população e do meio ambiente local.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A importância da questão nuclear impõe que o Congresso Nacional como representante da 
sociedade, seja a instância decisória adequada e não um participante secundário.  
A emenda restringe a proteção do meio ambiente pretendida. Os desacertos do programa nuclear 
brasileiro justificam o cuidado tomado no anteprojeto. 
   
   EMENDA:00032 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   No texto do Anteprojeto de Constituição,  
elaborado pela Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente, acrescente-se mais um parágrafo ao  
Art. 35 (passando o parágrafo único a ser  
considerado § 1o.), com a seguinte redação:  
Art. 35 - .............................  
§ 1o. - ...............................  
§ 2o. - É dever do poder público, e da  
coletividade, o combate à poluição sonora, nos  
termos da lei. 
Justificativa: 
A organização Mundial de Saúde considera o problema do barulho nas cidades uma ameaça à 
saúde, já que atinge diretamente o sistema nervoso do homem.  
É notório que o ruído nas grandes cidades, produzidos pelo uso indevido das buzinas, descargas 
livres e aceleramento desenfreado de motocicletas e automóveis, em suas andanças diárias, 
notadamente à noite, prejudicam grandemente o sossego público. Sofrem os idosos, as crianças, e 
todos são tomados de sobressaltos.  
Várias queixas se têm erguido na imprensa nacional, mas, infelizmente, nada tem sido feito para 
coibir tais abusos.  
Cabe ao poder público prevenir controlar e fiscalizar a poluição, sob todos os seus aspectos, 
porquanto, imperceptivelmente está contribuindo para afetar a capacidade auditiva daqueles que são 
diretamente atingidos.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Contemplada pela abrangência do texto. 
   
   EMENDA:00055 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se, no item XIV do art. 38 do  
Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente, a expressão "que afetem" pela  
seguinte "que ofereçam risco à". 
Justificativa: 
A palavra afetar encerra duplo sentido. Todas as substâncias afetas a saúde, tanto positiva quanto 
negativamente. A norma constitucional deve ser dirigida, apenas, àquelas que ofereçam risco à 
saúde.  
Parecer:   
   Emenda aprovada. 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 40 do Anteprojeto da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente a  
seguinte redação:  
Art. 40. A União pode estabelecer limitações  
e restrições legais e administrativas relacionadas  
à proteção ambiental e à defesa dos recursos  
naturais atendendo a interesses nacionais,  
regionais ou locais.  
Parágrafo único. A competência da União não  
exclui a dos Estados e Municípios para legislar  
supletivamente, respeitada a lei federal. 
Justificativa: 
Esta emenda corrige imperfeições de técnica legislativa pois a possibilidade de editar nova lei 
pressupõe que haja norma legal anterior que se pretende modificar. Por outro lado, não se deve 
restringir a atuação dos legisladores vinculando-os à legislação pretérita pois isso poderia, em várias 
hipóteses, contribuir para que o novo diploma legal não atendesse aos verdadeiros anseios e às 
necessidades da população.  
Por outro lado, creio que a diretriz deve ser federal, permitida a legislação supletiva estadual e 
municipal. Causa-me preocupação que Estados e milhares de Municípios possam estabelecer 
normas e limitações as mais diversas possíveis – até mesmo conflitantes – sobre esse tema. Daí a 
sugestão da hierarquização dos diplomas legais, a fim de se observe a predominância da lei federal. 
Isso é o que já consta do direito constitucional brasileiro: veja-se, a propósito, o elenco das matérias 
sobre as quais a União pode legislar, com o concurso supletivo das demais esferas de poder.  
Parecer:   
Rejeitada.  
O anteprojeto quer, ao contrário do que dispõe a emenda, eliminar a hegemonia da instância 
legislativa federal, visto que na proteção ambiental a decisão das comunidades, através do Poder 
Público municipal ou estadual, é imprescindível e deve ser ágil.  
Contraria a intenção do anteprojeto, que é a de reforçar a competência local e regional na área de 
meio ambiente. 
   
   EMENDA:00091 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente,  
o seguinte artigo:  
"Art. - Os órgãos da administração pública  
destinados ao controle da poluição e da gestão de  
recursos ambientais terão sua direção superior sob  
a forma de colegiado, onde, estarão representadas  
as associações ambientais, com direito a, pelo  
menos, um terço dos votos." 
Justificativa: 
Cabendo aos Governos locais e nacionais o ônus pelas políticas e ações ambientais, através de 
órgãos colegiados, como foi por nós proposto, nada mais justo que resguardar o direito de voto às 
associações, quando das decisões sobre o assunto.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Acolhida no seu mérito, remetendo-se os pormenores para regulamentação posterior. 
   
   EMENDA:00096 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente,  
o seguinte artigo e seu parágrafo único:  
"Art. As associações ambientais terão direito  
de participar da elaboração pelo Poder Público de  
planos, projetos e programas relacionados com o  
ambiente, bem como impugnar administrativamente  
pedidos de licença, autorização, permissão e concessão.  
Parágrafo único. - As unidades de conservação  
somente poderão ser alteradas ou suprimidas  
mediante lei." 
Justificativa: 
É imperiosa e inadiável e necessidade de uma total revisão do comportamento em relação ao meio 
ambiente. Na medida em que assegurando ás associações ambientais o direito a opinar sobre a 
elaboração de planos, projetos e programas do Poder Público, estaremos induzindo a sociedade a 
uma maior responsabilidade para com os recursos naturais, visando o equilíbrio ecológico e um meio 
ambiente sadio.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acolhida no seu mérito, através de vários dispositivos que compõem o 
anteprojeto, como o que determina estudos de impacto ambiental e o que garante a participação 
comunitária nas decisões do setor. 
   
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
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Texto:   
   O art. 43 da redação final do Anteprojeto da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente  
passa a vigorar com a seguinte redação, mantido,  
todavia, aquela do seu § 1o e suprimindo o § 2o.  
Art. 43 - "A instalação e funcionamento de  
reatores nucleares dependerão de prévia consulta à  
Câmara dos Deputados".  
§ 1o - "As demais atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Poder Público,  
assegurando-se a fiscalização Supletiva pelas  
entidades representativas da sociedade civil". 
Justificativa: 

1. A ideia é compatibilizar a redação deste artigo com a do art. 9° do Anteprojeto Final votado 
na “Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação”, da Comissão da Família, da 
Educação e Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação”. O que se quer 
é a audiência do Poder Legislativo sobre tão importante matéria e isso será atendido com a 
prévia consulta.  

2. Entendemos, também, por uma questão funcional, que tal matéria seja examinada, tão-
somente, pela Câmara dos Deputados ao invés do Congresso Nacional, que só deve reunir-
se para o trato de questões mais relevantes.  

3. No tocante ao § 2° do art. 43 em apreço, somos por sua exclusão, já que tal matéria vem 
exaustivamente tratada na Lei n° 6.453, de 17/10/1977 que dispõe sobre responsabilidade 
civil dos danos nucleares. Por outro lado, descaberia a ilimitação dos valores indenizatórios, 
não só por que a referida lei já estabelece no seu art. 9° vultuosas somas para esse fim – 
cerca de 1,5 milhão de OTN’s – como também, em parte alguma do mundo essa prática é 
utilizada.  

Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda baseia no argumento de que o Congresso "só deve reunir-se para trato de questões mais 
relevantes". O relator entende que os riscos decorrentes da atividade nuclear são suficientes para 
revesti-la da mais extrema relevância. 
   
   EMENDA:00126 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 3o do Anteprojeto da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente,  
nova redação, acrescentando-se os parágrafos 1o,  
2o e 3o, este com as alíneas, a e b, com a  
seguinte redação, mantendo-se o parágrafo único do  
presente artigo.  
Art. 39 - A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, o Pantanal, os Babaçuais do Nordeste  
Ocidental, a Zona Costeira e as Bacias  
Hidrográficas constituem patrimônio nacional cuja  
utilização far-se-á em condições que assegurem a  
conservação de seus ecossistemas, mediante planos  
submetidos à aprovação do Congresso Nacional.  
§ 1o - As entidades competentes para  
proteção, controle e fiscalização do meio  
ambiente, organizadas ou financiadas pelo poder  
público, terão, obrigatoriamente, por órgão  
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decisório superior, um conselho deliberativo  
paritário, composto de representantes do governo,  
do setor produtivo e do público em geral.  
§ 2o - Lei federal regulamentará o  
funcionamento dos conselhos deliberativos a que  
se refere o caput deste artigo.  
§ 3o - Observar-se-ão as seguintes normas,  
desde já em vigor, na elaboração da Lei:  
a) - as sessões serão públicas, garantindo-  
se, em caráter excepcional, mediante  
justificativa, a confidencialidade de documentos e  
depoimentos.  
b) - a fixação de padrões técnicos de  
avaliação do nível de proteção, controle e  
correção do meio ambiente observará,  
concomitantemente, as condições de viabilidade  
econômica e a conveniência tecnológica dos  
processos e métodos disponíveis para aquelas  
finalidades.  
Parágrafo único - O poder público criará  
Reservas Extrativistas na Amazônia, como  
propriedades da União, para garantir a  
sobrevivência das atividades econômicas  
Tradicionais, associadas à preservação do meio ambiente. 
Justificativa: 
A inclusão no artigo 39 dos babaçus do Nordeste Ocidental, visa também sua preservação, haja vista, 
serem parte componente da flora dos Estados do Maranhão e Piauí, cujas palmeiras são fontes de 
rendas dos camponeses e lavradores, que extraem dos frutos suas amêndoas, produtoras de óleo 
comestível e muitos outros derivados que variam desde a ração para animais, carvão, fibras e até 
como matéria prima para construções de casas, por isso sua preservação é de destacada 
importância.  
Quanto aos demais parágrafos e alíneas, justifica-se da seguinte maneira: 
A proteção, controle e fiscalização do meio ambiente torna-se hodiernamente, preocupação comum 
dos governos. Não se admite que na sociedade democrática aberta o desenvolvimento e a riqueza de 
uns se faça ás custas da falta de saúde e do desequilíbrio ambiental de terceiros, ou da destruição do 
sistema ecológico comum.  
A preservação ou melhoria ambiental, indica-o a experiência de sociedades mais afeitas ao assinto, 
não deve ser responsabilidade única da Administração Pública. Essa atividade será tão mais eficiente 
quanto maior a participação popular, em face dos muitos hábitos individuais e coletivos cuja 
reeducação se faz necessária (esgotos e fossas, queimas, limpeza de parques, efeitos de poluição 
industrial sobre os indivíduos, etc.). Justifica-se, assim, a representação partidária e a publicidade no 
processo político-administrativo de controle.  
Por fim, é relevante que esse esforço comum reflita uma realidade e um equilíbrio entre custos 
econômicos e possibilidade tecnológica, de sorte a viabilizar a melhoria ou preservação da qualidade 
de vida mediante, sempre que possível, a continuação da atividade econômica.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A participação social pretendida está amparada no texto. 
   
   EMENDA:00134 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 43 e seus parágrafos do  
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anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente. 
Justificativa: 
A questão nuclear já está sendo objeto de dispositivo no Anteprojeto da Subcomissão de Ciência e 
Tecnologia, que a nosso ver a aborda com maior critério, contemplando, inclusive, a prévia 
autorização do Congresso Nacional (artigo 9°).  
De outro lado, as preocupações ambientais com relação à energia nuclear já estão previstas em 
outros artigos da seção do Meio Ambiente de forma genética e mais abrangente, como de fato deve 
dispor uma Constituição. Eventuais acidentes de natureza química, que tantos danos causaram na 
índica e na Itália – com efeitos somáticos e genéticos – e também nucleares, como o de Chernobyl 
com efeitos extra fronteiras, e ainda o de Three Mile Island, estão perfeitamente atendidos nos artigos 
35, 36, 37 e 38 do mesmo anteprojeto. Consideramos, pois, dispensável e estranha a preocupação 
específica com a área nuclear, contida no artigo 43.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda, repetida com a mesma formulação na de no. 700136-3, do mesmo autor, considera 
"dispensável e estranha" a preocupação específica com a área nuclear. O anteprojeto reconhece, ao 
contrário, que tal preocupação é notória prioritária na sociedade brasileira. 
   
   EMENDA:00135 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   O art. 44 do anteprojeto da Subcomissão de  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente passa a ter a  
seguinte redação:  
A atividade nuclear em território nacional  
somente será admitida para fins pacíficos.  
Parágrafo único. O Congresso Nacional  
fiscalizará o cumprimento do disposto neste Artigo. 
Justificativa: 
Seria preferível que a Constituição assegurasse o caráter pacífico das atividades nucleares, sem, 
contudo, obrigar o país a abdicar do seu direito soberano de decidir o rumo a ser dado àquelas 
atividades.  
Como toda tecnologia avançada, a nuclear se caracteriza pela multiplicidade de aplicações, podendo 
ser empregada para fins civis ou militares. O seu uso para fins militares deve ser objeto de controle 
por parte do Congresso e do Poder Executivo e fruto de uma decisão soberana da sociedade, á luz 
de uma realidade determinada a circunstancias bem definidas, hoje imprevisíveis.  
Um dispositivo constitucional de caráter permanente com o artigo 44 do anteprojeto do Relatório 
cercearia a soberania nacional impondo a priori restrições desnecessárias ao poder de decisão das 
gerações futuras.  
Ressaltamos ademais que o Governo brasileiro já está comprometido a não produzir armas nucleares 
nem utilizar a energia nuclear para fins bélicos em acordos internacionais de que o Brasil é parte, 
como o Tratado de Tlatelolco.  
A proibição do Artigo 44 seria, portanto, desnecessária e inconveniente.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Aprovada. Acolhida com redação adequada à unidade do anteprojeto.  
As restrições estabelecidas no anteprojeto garantem, com maior eficácia, o objetivo pretendido pela 
emenda, motivo pelo qual entende-se que ela está acolhida no seu mérito. 
   
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 43 e seus parágrafos do  
anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
Justificativa: 
Atualmente, a Questão Nuclear não envolve, tão só necessidades futuras; perfeitamente previsíveis.  
Trata-se de um posicionamento estratégico, com ampla e forte fundamentação histórica.  
O Brasil perdeu, repetida e irremediavelmente, importantes momentos históricos marcos da evolução 
moderna da humanidade.  
- Deixamos passar o ganho comercial, nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX – no auge do mercantilismo 
– submetidos que estávamos à absoluta tutela colonial.  
Portugal mesmo, nossa metrópole de então, deixou passar a Revolução Industrial dos “oitocentos”, 
quando firmou com a Inglaterra, através do Acordo de Methuen, o pacto que o obrigaria a abrir mão 
de qualquer manufatura, tornando-se produtor exclusivo de azeite, vinhos e fios de lã.  
Dessa abdicação, imperial, resultou o Alvará expedido pela Rainha Da. Maria I, proibindo-nos a 
instalação de todas as fábricas e manufaturas de ouro, prata, sedas, algodão, linho e lã, ou nos 
tecidos sejam fabricados de hum só dos referidos gêneros, ou da mistura de uns com os outros, 
excetuando tão somente os de Fazenda grossa do dito algodão.  
Cabe lembrar que nasceu aí, e não originalmente com a derrama, a conspiração patriótica de 
Tiradentes.  
- Deixamos passar o início da Revolução Industrial pelo fato de não dispormos de conhecidas 
reservas de carvão mineral – a exemplo das de Cardif e do Ruhr – e não conhecemos a tecnologia da 
máquina a vapor.  
- Deixamos passar a revolução do petróleo, desconhecidas que eram nossas reservas e desprovidos 
então da tecnologia do motor a explosão.  
- Somos, hoje, detentores da 5ª maior reserva de urânio – principal material físsil -, e uma das 3 
maiores de tório – principal material fértil. Não nos falta matéria-prima.  
Simultaneamente, dispomos de grande parte dos conhecimentos científicos e tecnológicos para o seu 
aproveitamento.  
A situação é diversa. E é nova.  
Abdicaremos, mais uma vez, dessa oportunidade, que já começar a passar? Em nome de que teses, 
princípios ou argumentos – maior que o dos interesses do desenvolvimento socioeconômico e da 
soberania nacionais? 
A resposta a estas questões só pode ser uma: a supressão do mencionado artigo 43, de modo a 
evitar qualquer tipo de restrição à tecnologia nuclear nacional, sem que isso implique qualquer 
prejuízo para a defesa do meio ambiente, já resguardado por outros dispositivos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda é feita em nome do desenvolvimento sócio- econômico e da soberania nacionais, que é 
exatamente o que o nas decisões públicas.  
Anteprojeto ampara, com as devidas salvaguardas à qualidade de vida da sociedade. 
   
   EMENDA:00137 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 43 do anteprojeto da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio ambiente a  
seguinte redação:  
Art. 43 - A instalação e funcionamento de  
centrais nucleares dependerão de prévia  
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autorização do Congresso Nacional.  
§ 1o. - As demais atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Poder Público, sob  
fiscalização e acompanhamento do Congresso Nacional.  
§ 2o. - A responsabilidade por danos  
nucleares independe da existência de culpa,  
vedando-se qualquer limitação relativa aos valores  
indenizatórios. 
Justificativa: 
Substituiu-se no caput do artigo e expressão “reatores” por “centrais nucleares”, por ser esta mais 
apropriada e concordar com dispositivo semelhante proposto pela Subcomissão de Ciência e 
Tecnologia.  
A fiscalização prevista no parágrafo 1° deve ser da responsabilidade do Congresso Nacional, como 
represente da sociedade civil.  
Define-se, dessa forma, a responsabilidade de fiscalizar, resguardando-se ao mesmo tempo a 
reserva necessária aos segredos industriais obtidos com esforço nacional, em vista de notória 
vinculação de entidades da sociedade civil a interesses econômicos internacionais.  
A redação proposta para o parágrafo 2° é mais coerente com os critérios aceitos internacionalmente 
com relação à responsabilidade de civil por danos nucleares, correspondendo também à tradição 
brasileira.  
Parecer:   
   Aprovada. Acolhida, com nova redação. 
   
   EMENDA:00138 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do artigo 43 do anteprojeto da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente a  
seguinte redação:  
Art. 43 - A instalação e funcionamento de  
centrais nucleares e de indústrias que coloquem em  
risco o meio ambiente e a saúde da população  
dependerão de prévia autorização do Congresso  
Nacional.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - .................................... 
Justificativa: 
Não há porque resumir a preocupação às instalações nucleares, se é sabido que os acidentes 
ocorridos na indústria química – Bopal e Seveso, por exemplo – se revelassem mais devastadores ao 
meio ambiente e à saúde humana.  
Portanto, o Congresso deve fiscalizar não só as usinas nucleares como qualquer indústria cuja 
operação represente risco em potencial ao meio ambiente e à população.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00139 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
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Texto:   
   Suprima-se o artigo 44 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
Justificativa: 
A adoção deste artigo na Constituição brasileira equivaleria à aceitação unilateral do Tratado de Não-
Proliferação Nuclear (TNP). Este Tratado nunca foi aceito pelo Brasil porque divide-se o mundo em 
duas categorias de países: os que possuem e os que não dispõem de armas nucleares.  
Dessa divisão resultam obrigações e direitos distintos para cada um dos grupos, em desrespeito ao 
princípio consagrado da igualdade soberana dos Estados. Com efeito, o TNP peca por não conter 
obrigação firme de desarmamento por parte das grandes potências, enquanto os países em 
desenvolvimento abrem mão do artefato nuclear sem receber a contrapartida do domínio tecnológico.  
O Brasil sempre ressaltou esse caráter discriminatório do TNP nos foros internacionais. Em 
consequência um dispositivo constitucional, como o proposto à Comissão da Ordem Social, destruiria 
toda a doutrina desenvolvida e defendida pelo Brasil, até hoje (ilegível). 
A proposta de supressão ora formulada não pressupõe a política armamentista do País, pois a 
natureza pacífica do nosso Programa Nuclear encontra respaldo no Tratado para a Prescrição de 
Armas Nucleares na América Latina, Tratado de TLATELOLCO, assinado e ratificado pelo Brasil. 
Confirma esta postura a proposta formulada pelo nosso Governo na Assembleia-Geral da ONU, em 
1986, que declarou o Atlântico Sul como zona de paz e cooperação, livre de armas nucleares. Na 
verdade, o TNP e o louvável esforço dos países desenvolvidos, em prol de não-proliferação nuclear, 
deram origem a rígidos mecanismos de controle internacional, que, em última instância garantem o 
oligopólio da tecnologia nuclear por parte de um muito reduzido número de países. Sabe-se, por 
exemplo que o mercado nuclear mundial oscila entre 50 e 70 bilhões de dólares anuais em 
equipamentos, combustíveis e projetos de engenharia.  
Um dispositivo como o proposto no artigo 44 impede o País de ter acesso ao ciclo completo do 
combustível nuclear. Na medida em que somos detentores da 5ª. reserva mundial de urânio, tal 
disposição nos reduzirá a meros e indefesos exportadores de matéria-prima, quase em estado bruto, 
e logicamente a preços aviltados, aos países que compõem o cartel tecnológico.  
Nenhum país pode abdicar de sua soberania, por um dispositivo constitucional. O Brasil precisa ter 
independência e liberdade para decidir, sob circunstâncias específicas, se vai o que vai produzir em 
termos nucleares. Cabe à sociedade e ao Poder Público assegurar o caráter pacífico da nossa 
atividade nuclear. Mas não devemos, de pronto, abrir mão de nossa autonomia, impondo condições 
pré-determinadas às gerações futuras, num mundo cada vez mais imprevisível. A autolimitação neste 
particular é danosa e prejudicial aos interesses nacionais.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Aprovada.  
A justificativa da emenda lembra bem que cabe à sociedade e ao Poder Público assegurar o caráter 
pacífico de nossa atividade nuclear, objetivo amplamente contemplado no artigo em pauta. 
   
   EMENDA:00193 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   No artigo 39, Capítulo do Meio Ambiente, o  
Parágrafo Único torna-se § 1o. e acrescenta-se o  
§ 2o. com a seguinte redação:  
§ 2o. - Não será permitida a mineração em  
área situada a menos de 100 Km do Pantanal. 
Justificativa: 
O dispositivo proposta deve-se ao fato de que o pantanal é uma região onde encontra-se o maior 
número de espécies animais e vegetais que formam os ecossistemas, em perfeito equilíbrio. E 
certamente a atividade mineradora, nesta área, causará enormes danos ao equilíbrio ecológico e 
consequentemente a vida humana.  
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Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A proteção ampla do Pantanal está contemplada no texto. 
   
   EMENDA:00194 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Incluir no artigo 36, Capítulo do Meio  
Ambiente, o seguinte Parágrafo:  
§ 3o. - Todos os meios utilizados na  
depredação do meio ambiente serão, quando  
apreendidos, imediatamente incorporados ao  
Patrimônio do Estado da Federação em que ocorrer a  
apresentação. 
Justificativa: 
Entendemos que além das dificuldades impostas pelo rigor das punições, é importante colocarmos 
dispositivos que inviabilizem a depredação como atividade econômica. E é com este intuito que 
propomos a apreensão e incorporação ao Estado, de todos os meios utilizados na depredação do 
meio ambiente.  
Parecer:   
   Rejeitada. Trata-se de matéria pertinente à lei ordinária. 
   
   EMENDA:00201 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão de  
Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, onde couber:  
"Art. .É dever de todos e, prioritariamente,  
do Estado, a proteção ao patrimônio natural, bem  
como ao étnico e ao cultural em suas relações com a natureza.  
§ 1o. Todo cidadão terá direito ao acesso à  
informação veraz, completa e atualizada sobre seu  
meio ambiente, capacitando-se a participar na  
formulação das políticas, normas, diretrizes,  
programas e projetos que possam afetar a  
integridade e equilíbrio de seu patrimônio natural.  
§ 2o. A proteção a que se refere o caput  
deste artigo deverá assegurar:  
I - a proteção dos mananciais, considerados  
áreas intocáveis e inalienáveis, de modo a  
garantir o suprimento e a qualidade da água aos  
assentamentos humanos;  
II - a diversidade, em âmbito nacional, das  
espécie ecossistemas, de modo a preservar o  
patrimônio genético do ambiente silvestre do País;  
III - que os modelos de desenvolvimento  
econômico adotados pelos Poder Público resguardem  
a dimensão ambiental em seus aspectos natural,  
étnico e cultural;  
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IV - que, antes de qualquer intervenção  
econômica e com base com conhecimentos científicos  
da natureza, o zoneamento e parcelamento do solo  
para o manejo auto sustentado dos recursos  
naturais, resguardem os benefícios próprios das  
comunidades interessadas;  
V - o desenvolvimento de estudos e o  
estabelecimento de normas específicas, capazes de  
prevenir ou reduzir os riscos de catástrofes  
naturais ou agenciadas pelo homem." 
Justificativa: 
O que pretende, nesta emenda, é criar um sistema amplo do meio ambiente, do qual não se exclua 
nenhum aspecto, seja natural, seja cultural, e no qual se integre a participação íntima e harmônica do 
Estado e da comunidade.  
A proteção do patrimônio natural, segundo a emenda, é prerrogativa de todos, não só do Estado, 
mas, também, dos cidadãos.  
Mas para que se atribua ao cidadão tanto a prerrogativa como o dever é preciso que se lhe 
proporcione condições para isso, como provê o artigo sugerido, ao dizer que “Todo cidadão terá 
direito ao acesso à informação veraz, completa e atualizada sobre seu meio ambiente, capacitando-
se a participar na formulação das políticas, normas, diretrizes, programas e projetos que possa afetar 
a integridade e equilíbrio de seu patrimônio natural. ”  
Demais, a emenda edita preceitos que deverão ser seguidas pelo Estado no afã de controlar o 
desenvolvimento econômico em funções do desígnio de proteger o meio ambiente.  
Parecer:   
   Aprovada. Todos os dispositivos propostos estão acolhidos, com redação adequada à unidade do 
anteprojeto. 
   
   EMENDA:00223 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 42 do anteprojeto da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio-Ambiente. 
Justificativa: 
Por parecer descabida a participação das Forças Armadas em questão relativa a manutenção da lei e 
da ordem interna. Tal função cabe exclusivamente às forças mantenedoras da ordem.  
Parecer:   
   Rejeitada. A matéria é de especial relevância tendo em vista a extensão da zona costeira e 
exossistemas especiais como o pantanal. 
   
   EMENDA:00335 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Conforme o art. 18, do Regimento da  
Assembleia Nacional Constituinte, apresentamos à  
Comissão de Ordem Social Emenda substitutiva ao  
parágrafo 1o., do art. 36, referente ao Meio Ambiente.  
§ 1o. Quando afetarem a saúde humana de forma  
irreversível ou ameaçarem a sobrevivência de  
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espécies animais ou vegetais em perigo de  
extinção, os autores de tais práticas e condutas  
sofrerão agravamento de pena na forma que a lei  
determinar. 
Justificativa: 
A substituição do § 1° do art. 36, objetiva definir, com mais precisão, aqueles crimes contra a saúde 
humana e o meio ambiente cuja gravidade implica no agravamento de pena prevista em lei.  
A redação original não distingue entre uma ação danosa à saúde humana e ao meio ambiente 
reversível, sem efeitos persistentes ou mesmo fatais, daquela ação cujos resultados são irreversíveis, 
tanto para a saúde do ser humano, quanto para o meio-ambiente.  
Existem, assim, certos tipos de intoxicação que afetam de forma irreversível a saúde humana, 
comprometendo até sua progênie.  
Produtos como os fungicidas mercuriais provocam a teratogênese; dinitro-ortocresol, trifluralina, DDT 
e malation estão relacionados com a mutagênese. Em animais de laboratório, foi constatado o 
desenvolvimento de tumores malignos após absorção prolongada de produtos tais como os 
inseticidas DDT, alfa-BHC, dieldrin heptacloro, canfecloro, dodecacloro; os acaricidas clorobenzilato e 
4 cloro-ortotoluidina (metabilito de cloro-demeforme-Galecion); os fungicidas colorotolonil, quintozene; 
os herbicidas do grupo ditroderivados e alguns reguladores do crescimento.  
A utilização de produtos proscritos no país, alguns deles altamente perigosos para a saúde humana 
tais como o fungicida Calixin, que provoca atrofia testicular, o herbicida Gramoxome que ocasiona 
fibrose pulmonar irreversível, constitui-se em crime grave.  
Em suma, a utilização irresponsável de produtos químicos, a não observância das recomendações 
técnicas dos órgãos públicos e do próprio fabricante, são crimes que devem ser punidos com 
seriedade, punição esta que deve ser agravada quando o dano ao ser humano, mesmo sendo um 
único, provocar lesão irreversível.  
Também ações ou atitudes danosas as espécies animais ou vegetais ameaçadas de extinção é um 
crime grave contra a nação e as gerações futuras. Para exemplificar este problema citamos a caça 
predatória aos jacarés do Pantanal, a destruição crescente da floresta amazônica, a devastação da 
mata atlântica, a extinção que ameaça animais como a capivara, a onça-pintada, o lobo guará, entre 
outros. Nas Regiões Sul e Sudeste este problema agrava-se com a exploração predatória das poucas 
matas naturais ainda existentes – no Espírito Santo somente uma intensa mobilização popular e a 
ação do governo estatal salvaram espécies de beija-flor da extinção, preservando a mata da Fazenda 
Klabin. Último refúgio destes animais na região.  
Outro exemplo dramático é a erradicação do pau-brasil, especialmente de nossa região costeira; 
atualmente, esta árvore só existe em universalidades, hortos florestais e em algumas propriedades, 
onde são testemunhas solitárias do poder de destruição do ser humano.  
Assim, para preservar a saúde humana e o meio ambiente, necessitamos de leis adequadas à 
gravidade do problema que enfrentamos, tendo em mente que legislamos hoje para garantir o próprio 
futuro da nação.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A gravidade das agressões sofridas pelo meio ambiente pede dispositivos 
imperativos, mantido o espírito da emenda. 
   
   EMENDA:00343 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VII do Art. 38 a seguinte redação:  
"Art. 38. ..................................  
VII - definir espaços territoriais e seus  
componentes a serem especialmente protegidos em  
razão de sua importância ecológica, social,  
paisagística, cultural e científica e regulamentar  
o uso de vias de comunicação, se assim aconselhar  
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relevante interesse econômico, social e turístico,  
assegurados, sempre, efetivos instrumentos de  
segurança e preservação ambiental". 
Justificativa: 
A defesa do meio ambiente deve se constituir em dever do Estado e obrigação da sociedade. Nossa 
emenda busca atender a hipótese de que, em nome de relevante interesse social, econômico ou 
turístico, o poder público consinta na existência de vias de comunicação no interior desses espaços 
territoriais a serem especialmente protegidos. Recomenda-se que, em tais casos, sejam adotados 
instrumentos e serviços apropriados a resguardar a segurança de tais áreas, aí compreendidas a 
fauna e a flora, e preservado o meio-ambiente natural. Em países europeus as reservas ecológicas 
quando atravessadas por vias de comunicação são submetidas a rigorosos padrões protetores ao 
meio ambiente, como a existência de grades em toda sua extensão, com passagens estratégicas 
estabelecidas ao trânsito de animais. São expressamente proibidas práticas predatórias, a caça ou a 
pesca.  
Parecer:   
   Rejeitada. A ressalva introduzida contraria a intenção da norma. 
   
   EMENDA:00363 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se à Parte de Meio Ambiente do  
Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente o seguinte Art. 6o, renumerando-se  
os demais:  
"Art. 6o. - A União, os Estados e os  
Municípios devem submeter a consulta plebiscitária  
a realização de empreendimentos que possam trazer  
riscos e transtornos anormais à comunidade." 
Justificativa: 
Recebemos, do Instituto Brasileiro de Direito Municipal, as proposições aprovadas pelo XIII Encontro 
Nacional de Procuradores Municipais, as quais apresentam sugestões para exame da Assembleia 
Nacional Constituinte.  
Dentre as sugestões, destaca-se a que visa a criar oportunidade de a população se manifestar sobre 
a realização de empreendimentos que lhe possam trazer riscos e transtornos anormais.  
Apresentamos Emenda que acolhe a sugestão cuja importância, a nosso ver, reside em estabelecer 
um processo democrático de participação nas decisões tendentes a proteger a população e a 
preservar o meio ambiente.  
Parecer:   
   Rejeitada. O Substitutivo já contempla ampla participação popular nas instâncias decisórias sobre 
meio ambiente, de maneira permanente. 
   
   EMENDA:00373 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão de  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, na seção que  
trata do meio ambiente, o artigo seguinte, de  
número 39, renumerados o de igual número e os demais:  
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Art. 39. As entidades competentes para  
proteção, controle e fiscalização do meio ambiente,  
organizadas ou financiadas pelo poder público,  
terão, obrigatoriamente, por órgão decisório  
superior, um conselho deliberativo paritário,  
composto de representantes do governo, do setor  
produtivo e do público em geral.  
§ 1o. Lei federal regulamentará o  
funcionamento dos conselhos deliberativos a que se  
refere o "caput" deste artigo.  
§ 2o. Observar-se-ão as seguintes normas,  
desde já em vigor, na elaboração da lei:  
a) as sessões serão públicas, garantindo-se,  
em caráter excepcional, mediante justificativa, a  
confidencialidade de documentos e depoimentos;  
b) a fixação de padrões técnicos de avaliação  
do nível de proteção, controle e correção do meio  
ambiente observará, concomitantemente, as  
condições de viabilidade econômica e a  
conveniência tecnológica dos processos e métodos  
disponíveis para aquelas finalidades. 
Justificativa: 
A proteção, controle e a fiscalização do meio ambiente são metas inarredáveis para o equilíbrio 
ambiental.  
Todavia, a responsabilidade não deverá ser centralizada na administração Pública. Faz-se necessária 
a participação popular nessa atividade, de maneira a tornar toda a comunidade corresponsável pelo 
desenvolvimento das riquezas ambientais, mas sobretudo pela preservação das mesmas.  
É pela representação partidária e transparência no processo político-administrativo de controle que se 
fará possível alcançar um sistema ambiental adequado à nossa realidade. Cumpre ressaltar que o 
esforço comum (Administrativo Pública e Participação Popular) se encarregará de promover a 
viabilização de melhoria ou preservação da qualidade de vida, levando sempre em consideração os 
custos econômicos e a possibilidade tecnológica dos processos e métodos disponíveis para a 
proteção, controle e fiscalização do meio ambiente.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Acolhida no que se refere ao pleito geral de participação da comunidade nas decisões do setor. 
   
   EMENDA:00394 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo do Meio Ambiente, a  
seguinte disposição:  
Artigo - Incluem-se entre os crimes de  
responsabilidade do Presidente da República, dos  
Ministros de Estado, do Procurador Geral da  
República, dos Governadores de Estado e do  
Distrito Federal, e dos Prefeitos, toda omissão ou  
ato, que parta deles ou das autoridades  
subordinadas, que acarrete risco de grave lesão ou  
dano ao ambiente, garantindo-se a qualquer do povo  
ou à entidade ambientalista a faculdade de  
formular denúncia junto aos órgãos legalmente  
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incumbidos de processar e julgar originalmente  
aquelas autoridades. 
Justificativa: 
O dispositivo erige em crime de responsabilidade das altas autoridades da Federação e dos Estados 
e Municípios a ação ou a omissão da qual resulte dano ambiental ou que coloque em risco de grave 
lesão o ambiente. Atendido o procedimento legal para dar início ao processo por crime de 
responsabilidade e seu julgamento, a iniciativa da denúncia poderá partir de qualquer pessoa ou de 
intimidade ambientalista.  
Justifica-se a inclusão desta nova espécie de crime de responsabilidade, uma vez que o ambiente 
natural e seus recursos constituem patrimônio inalienável coletivo, cujo comprometimento ou lesão 
irreversível são, em regra, irreparáveis ou, quando menos, reparáveis a custos elevadíssimos e não 
integralmente, possíveis de avaliação protraindo-se seus efeitos às gerações futuras de nossa terra.  
Parecer:   
   Rejeitada. As medidas preconizadas no anteprojeto dão as devidas garantias à proteção ambiental, 
embora a emenda revista-se de inegável valor. 
   
   EMENDA:00396 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 43 a seguinte redação:  
Artigo 43 - A aprovação, licenciamento ou  
autorização de construção e operação das  
instalações nucleares, inclusive depósito de  
dejetos nucleares, sob quaisquer formas, serão  
submetidas ao referendum popular.  
§ 1o. - As atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Congresso Nacional,  
assegurada a fiscalização supletiva pelas  
entidades representativas da sociedade civil.  
§ 2o. - .................................... 
Justificativa: 
Conforme o anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, este artigo dispõe 
sobre a autorização do Poder Legislativo para a instalação e funcionamento de reatores nucleares. A 
emenda reafirma a necessidade de convalidar a consulta à Nação mediante o referendo, dada a 
magnitude das implicações e riscos que as instalações nucleares acarretam. Aí estão os exemplos 
dos acidentes de Three Mile Island, Nova Jersey, e de Chernobyl, URSS. Além do qual as instalações 
nucleares implicam em outro gravíssimo problema, inarredável e até o momento praticamente 
insolúvel, qual o da disposição dos rejeitos nucleares. É totalmente impensável, por absolutamente 
irresponsável, envolver um país como o Brasil, enormemente carente de recursos, na aventura da 
construção e instalação em partes de eu território de plantas nucleares; portanto, a garantia 
constitucional do referendo popular faz com que, independentemente da composição majoritária do 
corpo político da nação, esta tenha que ser expressamente consultada sobre a questão nuclear.  
O custo da descontaminação ou o custo da inutilização permanente do recurso não é considerado 
pelo usuário do recurso, arcando com ele toda a coletividade. Até a manutenção de órgãos de 
fiscalização e de administração de recursos ambientais pelo Poder Público consiste em custo que 
toda a coletividade assume, direta ou indiretamente. Se não houvesse poluidores ou se as técnicas e 
processos não fossem poluentes, o custo da administração e da fiscalização pelo Poder Público e os 
custos, direitos e indiretos, da poluição desapareceriam. Esta, obviamente, é uma situação ideal e 
irreal.  
O que é real assumir que o comprometimento atual dos recursos ambientais, em qualquer forma, e 
limitações que passem a pesar sobre eles com repercussões futuras, acarretam o que a doutrina 
econômica moderna denomina PREÇO-SOMBRA da utilização desses fatores.  
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Por preço-sombra entende-se um custo que não incide diretamente no processo produtivo, mas que é 
projetado na formação ulterior dos custos de produção exatamente pela maior ou menor 
disponibilidade do fator de produção considerado.  
Como é impossível determinar-se hoje qual o custo da transformação de florestas em campos de 
cultura, como o da transformação do solo arável em áreas urbanas, no médio e no longo prazo, até 
porque as considerações econômicas e sociais imediatas são melhor percebidas, a instituição de taxa 
para a reposição e conservação ambiental serve de sinal econômico para o custo futuro das opções 
presentes de utilização do recurso ambiental.  
A escolha da figura tributaria da taxa insere-se na melhor doutrina vigente, sem esquecer a tipologia 
atual do direito tributário, que tem grandes probabilidades de ser mantida. A imposição de uma 
contribuição monetária em decorrência do uso efetivo de recursos ambientais decorre da atual 
conceituação para incidência de taxa, no Código Tributário Nacional, artigo 78: “Considera-se poder 
de polícia a atividades da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente 
à segurança, à higiene, à ordem,  aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício 
de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”.  
Diversamente, as demais figuras-tipo tributárias acarretariam problemas capazes de inviabilizar a 
cobrança da taxa e a eficácia desta inovação constitucional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O relator é solidário com as preocupações expressas, porém, entende que, dada a complexidade do 
tema, o Congresso Nacional é foro de decisão adequado, o que não exclui a participação popular. 
Quanto às demais 
   
   EMENDA:00397 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 38 o inciso que segue:  
Art. 38 - Compete ao Poder Público:  
............................................  
XVII - planejar a utilização e a gestão dos  
recursos ambientais, mediante instrumentos  
normativos próprios aprovados por lei. 
Justificativa: 
A ação do Poder Público, em questões ambientais, deve ser sempre preventiva, antecipadora e para 
tanto necessariamente subsidiada por recursos técnicos e científicos, e consequentemente planejada.  
O anteprojeto da Subcomissão omitiu este recibo, embora o estágio jurídico alcançado hoje preveja a 
Política do Meio Ambiente e dentre seus princípios esteja compreendido o planejamento e 
fiscalização do uso dos recursos ambientais.  
O dispositivo proposto prevê o planejamento da utilização e da gestão dos recursos ambientais, que 
decorrerá de instrumentos normativos que contarão com a participação do Poder Legislativo. Desta 
forma valoriza-se a contribuição efetiva dos representantes populares na política ambiental brasileira.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Seu mérito está contido, de forma mais abrangente, no texto do 
anteprojeto. 
   
   EMENDA:00398 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 36, § 1o., do Capítulo do  
Meio Ambiente, a seguinte redação:  
Art. 36 - ..................................  
§ 1o. - Quando afetarem agrupamentos humanos,  
a pena cominada às práticas e condutas previstas  
no caput deste artigo será agravada. 
Justificativa: 
A boa técnica jurídica aconselha preservar os conceitos e as definições legais, bem como a guardar a 
especificidades destas últimas.  
O crime de genocídio consiste no extermínio doloso de grupos sociais e etnias, tendo sido tipificado 
em lei ordinária (Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), nada obstando sua definição venha a ser 
estendida pelo legislador ordinário.  
O Constituinte erigiu em conduta delituosa a lesão ambiental, considerada crime inafiançável, poderá 
agora prever a hipótese de agravamento da pena, como a presente emenda o faz.  
Parecer:   
   Aprovada. Acolhida, com a redação adaptada ao conjunto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00399 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Acresça-se ao artigo 36, § 2o., in fine, o seguinte:  
Artigo 36 - ................................  
§ 2o. - ...... a indenizar ou reparar  
integralmente os danos causados pela sua ação ou omissão. 
Justificativa: 
O acréscimo da palavra “integralmente” visa inscrever dispositivo constitucional que impeça o 
legislador ordinário de estabelecer limitações à obrigação de indenizar ou reparar o dano ambiental, 
como ocorre atualmente na legislação especial relativa aos danos provocados por acidentes 
nucleares. No recente caso Chernobyl, foi possível verificar a magnitude da entidade do risco nuclear, 
com repercussões significativas a nível internacional, o que serve a todos como alerta. Entretanto, em 
outras hipóteses como as de poluição industrial, também não se deve permitir quaisquer limitações à 
obrigação de indenizar.  
Parecer:   
   Emenda aprovada. 
   
   EMENDA:00409 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se à Seção do Meio Ambiente do  
Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente o seguinte artigo:  
"Art. Proíbe-se na forma da lei, o lançamento  
de rejeitos industriais e de esgoto de qualquer  
espécie, nos cursos d'água e nos mares, bem assim  
a pulverização de agrotóxicos nos campos  
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agrícolas, de modo a causar o desequilíbrio ecológico.  
§ 1o. Compete ao Poder Público estabelecer  
convênios com as Federações de Indústrias, para a  
instalação e funcionamento de centrais depuradoras  
dos rejeitos industriais.  
§ 2o. Se for instalada fora do zoneamento  
industrial, a indústria poluente instalará e fará  
funcionar estação depuradora de resíduos.  
§ 3o. A pulverização de agrotóxicos nos  
campos agrícolas será substituída,  
preferencialmente, pelo combate biológico às pragas." 
Justificativa: 
Para a apresentação da presente emenda, valemo-nos de sugestão oferecida pelo Conselho 
Regional de Química da 1ª Região, em reunião realizadas no Recife, em março do corrente, no 
sentido de proibir-se o lançamento de rejeitos industriais nos cursos d’água e nos mares costeiros, 
como também a pulverização de agronegócios nos campos agrícolas.  
Manifestamos nossa concordância com a adoção de princípios, a serem inseridos na Constituição, 
que tornem obrigatória a instalação de centrais depuradoras de rejeitos líquidos, nos distritos 
industriais, com o propósito maior de salvaguardar o equilíbrio biológico.  
Do mesmo modo, a poluição do meio ambiente, através da pulverização dos campos agrícolas, 
necessita ser combatida pelo emprego de técnicas que, na maioria do possível, substituem a 
pulverização de agrotóxicos pelo combate biológico das pragas.  
Resta-nos a certeza de que medidas dessa natureza vão de encontro aos anseios legítimos de todos 
que almejamos para a presente e futura gerações um meio ambiente sadio e ecologicamente 
equilibrado.  
Parecer:   
   Prejudicada. Trata de regulamentos posteriores do texto constitucional. 
   
   EMENDA:00419 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   O art. 39 do anteprojeto da Subcomissão da  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente terá a seguinte redação:  
Art. 39 - A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira e as bacias  
hidrográficas, as águas estuarinas, os manguezais,  
as formações de coral e os sítios de reprodução de  
espécies animais e vegetais em extinção constituem  
patrimônio nacional cuja utilização far-se-á em  
condições que assegurem a conservação de seus  
ecossistemas, mediante planos submetidos à  
aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A ampliação do patrimônio ecológico nacional sujeito a proteção especial se impõe pela necessidade 
de preservação de ecossistemas de frágil equilíbrio, que se encontram tanto mais ameaçados quanto 
mais próximos dos centros urbanos, como no caso dos manguezais, por exemplo. Há inúmeras 
espécies marinhas ou estuarinas ameaçadas de extinção, pela degradação contínua dos santuários 
ecológicos de reprodução. A manutenção da cadeia biológica nesses ecossistemas exige tratamento 
especial para essas áreas.  
Parecer:   
   Rejeitada. Os ecossistemas acrescentados ao dispositivo estão amparados, com mais eficácia, por 
outros dispositivos do Título. 
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   EMENDA:00420 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto da Subcomissão  
da Saúde, Seguridade e Meio-Ambiente o seguinte:  
Artigo - Fica criada a guarda ecológica  
nacional, a ser regulada por lei ordinária. 
Justificativa: 
A preservação do meio-ambiente e a aplicação dos dispositivos legais concernentes exige empenho 
sistemático e fiscalização contínua. O próprio anteprojeto constitucional estabelece a figura de crimes 
ecológicos inafiançáveis, abrindo espaço para um tratamento duro e rigoroso contra os atentados ao 
meio-ambiente. A guarda ecológica proposta dará organicamente ao trabalho fiscalizador, evitando a 
criminosa e permanente degradação do meio-ambiente, que se verifica atualmente.  
Parecer:   
   Prejudicada. A medida foge à competência do Título. 
   
   EMENDA:00421 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item VIII do artigo 38 do  
anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente:  
"A decisão será submetida a plebiscito nos  
municípios em que serão localizados ou executados,  
sempre que assim o exigir 1/10 dos eleitores ou  
1/3 de seus representantes na Câmara dos  
Vereadores. A decisão do plebiscito, adotada por  
maioria simples dos votantes, será acatada pela  
União, Estados e Municípios". 
Justificativa: 
O anteprojeto estabelece o respeito e a preocupação com as reações e os interesses da comunidade 
afetada por projetos de impacto ambiental. Apenas quer-se explicitar que a implantação de tais 
projetos deva ser precedida de estudos técnicos e debates restritos, mas também de consulta 
popular. A participação popular, ao mesmo tempo em que democratizará as decisões, aumentará a 
consciência da comunidade em relação à importância do meio-ambiente, o que contribuirá 
decisivamente para o objetivo pretendido pelo texto constitucional: garantir a preservação do 
patrimônio ambiental dos brasileiros.  
Parecer:   
   Rejeitada. A medida preconizada viria em prejuízo da aplicação ampla do dispositivo sem limites 
quanto à dimensão das atividades poluidoras, o que supõe número significativo de estudos. 
   
   EMENDA:00434 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente,  
o seguinte artigo 36, renumerando-se os subsequentes:  
"Art. 36 Os Governos estaduais e municipais  
criarão conselhos comunitários formados por  
representantes da sociedade civil visando a  
participação na elaboração, decisão e controle de  
políticas, programas e projetos relativos ao meio  
ambiente e qualidade de vida da população." 
Justificativa: 
A participação das comunidades na formulação e aplicação de políticas sobre questões diretamente 
afetas à sua realidade é o caminho mais seguro para o estabelecimento de medidas concretas numa 
área onde as ações do poder público têm sido de absoluta inércia e desinteresse generalizado. Nas 
questões de meio-ambiente e qualidade de vida a situação é ainda mais grave, tornando-se 
fundamental a participação das comunidades, considerando que ninguém melhor do que elas podem 
apontar os caminhos que os poderes públicos devem seguir.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O anteprojeto oferece a abertura para que a medida preconizada pela emenda seja efetivada. 
   
   EMENDA:00438 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 38 do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente, o seguinte item XV, remunerando-se  
os subsequentes:  
"XV - elaborar legislação específica  
disciplinando o uso de agrotóxicos em seu  
território, respeitadas as disposições de lei  
federal sobre a matéria." 
Justificativa: 
Torna-se indispensável um controle eficaz sobre a comercialização e manuseio de produtos 
agrotóxicos, em todos os Estados da Federação, como forma de coibir práticas criminosas contra a 
população brasileira.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Tem seu mérito contido em dispositivo amplo que versa sobre substâncias 
que ofereçam risco ao meio ambiente. 
   
   EMENDA:00439 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao atual art. 38 do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente, os seguintes itens, renumerando-se  
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os subsequentes:  
"VIII - prevenir e controlar a poluição e  
seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
IX - criar e desenvolver reservas e parques  
naturais e de recreio, bem como classificar e  
proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a  
conservação da natureza;  
X - promover o aproveitamento racional dos  
recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade  
de renovação e a estabilidade ecológica." 
Justificativa: 
É dever do Estado a preservação do meio ambiente, de forma sistemática. Por isso apresentamos 
esta emenda, incluindo referidos itens ao anteprojeto.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Contemplada pela abrangência do texto.  
 
   
   EMENDA:00444 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   SAÚDE, SEGURIDADE E MEIO AMBIENTE  
Inclua-se no Art. 38, o seguinte item:  
"Art. 38 - Compete ao Poder Público:  
XVII - Conceder incentivos fiscais para  
programas implantados pela iniciativa privada para  
conservação, reprodução e renovação da fauna e da Flora". 
Justificativa: 
Muitos particulares, ecologistas, técnicos e professores investem em programas beneficiando flora e 
fauna brasileira.  
É justo que o poder público os incentive para manterem e ampliarem atividade tão benéfica.  
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria o espírito do texto, que pretende eliminar benefícios no sentido de reorientar os 
investimentos públicos. 
   
   EMENDA:00449 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Saúde,  
Seguridade e do Meio Ambiente, dê-se ao Artigo 38  
a seguinte redação:  
"Art. 38 - A importação, pesquisa,  
fabricação, armazenamento e transporte de  
artefatos nucleares, se fará com autorização  
prévia do Congresso Nacional, competindo-se ao  
Presidente da República o fiel cumprimento deste  
dispositivo". 
Justificativa: 
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A importação, pesquisa e fabricação de qualquer artefato nuclear poderia ser entendida como para 
fins bélicos, e tal limitação impediria o próprio desenvolvimento desta tecnologia que se avizinha de 
grande importância futura, no apoio ao desenvolvimento econômico, através da abertura de canais 
para irrigação, navegação e transporte de grandes volumes de água, ou para construção de 
barragens.  
Quanto ao artefato bélico nuclear, é importante ressaltar que, apesar dos esforços atuais das grandes 
potências para se diminuir o emprego das armas atômicas, todas as nações médias, têm ou estão em 
vias de obter tal tecnologia e consequente arma. Isso permite dentro de uma concepção estratégica, 
face a dissuasão resultante, uma maior proximidade entre o Poder da nação e a busca de seus 
objetivos.  
Face ao exposto, proponho uma nova redação ao art. 38, de modo que não nos auto-limitemos no 
campo tecnológico e estratégico, mas ao mesmo tempo seja permitido um controle político pala 
sociedade.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Prejudicada. A emenda refere-se à dispositivo que não corresponde à numeração solicitada.  
O artigo é claro quanto à restrição feita unicamente à atividade com fins bélicos o que atende aos 
cuidados expressos na emenda no sentido de que o desenvolvimento de outras atividades nucleares 
não seja prejudicado. Entende-se que o conjunto de artigos relativos à matéria contemplam o mérito 
das ponderações do Constituinte. 
   
   EMENDA:00467 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substituir a redação do artigo 43 do  
anteprojeto pela seguinte:  
"Art. 43 - Proíbe-se no território nacional a  
instalação e funcionamento de reatores nucleares  
para produção de energia elétrica, exceto para  
finalidades científicas.  
§ 1o. - Todas 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 atividades nuclear independe da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios." 
Justificativa: 
A explosão da usina nuclear de Chernobyl, na URSS, voltou a chamar a atenção do mundo par ao 
tema que, através dos anos, vem levantando debates e protestos acalorados: o da utilização da 
energia nuclear pelos governos, seja com fins pacíficos ou não.  
O grande problema de um acidente está na liberação de radioatividade, que segue devastadora: sem 
cheiro, cor ou ruído, passa-nos desapercebida, até que seu dano já tenha sido irreversível e fatal. É 
esta irreversibilidade dos danos à natureza e à humanidade que motiva os movimentos ecológicos e 
pacifistas na sua luta anti-nuclear.  
O governo brasileiro aponta algumas razões para a reativação da usina nuclear de Angra I e a 
finalização da construção de Angra II e III, além de indicar a necessidade de uma quarta usina em 
local ainda não determinado. O custo de tais projetos em nada é compatível com o governo do 
Presidente Sarney, comprometendo inclusive a alta credibilidade alcançada com a implantação do 
Plano Cruzado. Os motivos alegados pelo governo são os seguintes: 
- ACESSO À TECNOLOGIA E CONHECIMENTO CIENTÍFICO. É ridículo afirmar-se que há 
necessidade de reatores nucleares para adquirir conhecimento científico e tecnológico. Há melhores 
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formas de se investir em ciência e tecnologia do que esta, entre as quais, maiores versa para 
organismos científicos como CNPq, FINEP e Universidades. Não é através da aquisição de 
equipamentos nucleares que o Brasil dominará tecnologia mais avançada. A obsolescência dos 
equipamentos nucleares por nós adquiridos é absolutamente previsível, sobretudo porque as 
pesquisas estão caminhando para que a humanidade alcance a tecnologia nuclear por fusão.  
- HÁ NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA POR REATOR NUCLEAR PELO 
ESGOTAMENTO DE NOSSO POTENCIAL HIDRELÉTRICO. Não há confiabilidade na avaliação do 
esgotamento potencial hídrico brasileiro. Mesmo que isso fosse verdade, existem outras fontes de 
energia renovável a serem melhor estudadas. As várias fontes de energia renovável, temos em 
primeiro lugar os recursos hídricos. A energia hidráulica abastece hoje cerca de 23% do consumo 
mundial de eletricidade. Essa energia é continuadamente renovável a virtualmente não poluidora. 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 do Estado de São Paulo, na verdade, 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 transportes que gastem menos energia.  
- NÃO TEM FINALIDADES BÉLICAS. É preciso enfatizar que no programa nuclear brasileiro, a 
finalidade bélica é claríssima. A questão é sempre tratada com o maior sigilo, fato que se verifica 
inclusive na legislação. No subtítulo “As Diretrizes”, presente na legislação, 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 
da nossa pátria”.  
Outro ponto importante são as revelações feitas pela imprensa recentemente, que levantam dúvidas 
quanto a locais para a realização de testes nucleares.  
- SEGURANÇA DOS REATORES. O acidente de Chernobyl mostrou a fragilidade dos estudos de 
segurança em torno dos reatores. Um dos estudos mais famosos é do Relatório Rasmussen, estudo 
elaborado por encomenda da Comissão de Energia dos Estados Unidos. Este estudo elaborado por 
encomenda da Comissão de Energia dos Estados Unidos. Este estudo mostrou-se falho, pois método 
utilizado para quantificar a confiabilidade dos reatores nucleares em termos de probabilidade foi o 
mesmo usado, e depois abandonado, pela NASA uma vez constatada a sua inadequação. O relatório 
considera que a chance de haver um acidente é, em média, um a cada 25 séculos! Three Mile Island 
e Chernobyl mostram que este cálculo está completamente errado. Além disso, as consequências de 
um acidente nuclear são infinitamente maiores do que as de outros acidentes.  
À parte as razões apontadas pelo governo para reativação do programa nuclear, e um a uma 
contestada, há outras questões, que só contribuem para uma reflexão mais profunda sobre o 
problema. O lixo nuclear! E que fazer dos dejetos resultantes da combustão nuclear, altamente 
radioativos? A tecnologia ainda não resolveu o problema do seu acondicionamento de forma a 
impedir a liberação desta radiatividade. Das contaminações radioativas, a mais perigosa é a causada 
pelo plutônio, um dos principais subprodutos da indústria nuclear. Para se ter uma ideia do grau de 
perigo, basta saber que se houvesse um acidente nas proximidades de uma cidade com três milhões 
de habitantes, seriam liberadas partículas não inaladas iriam, ao sabor do vento, contaminar a terra 
por milhares de anos.  
O fato é que uma pergunta permanece no ar: quando podemos esperar que se encontre um lugar 
para o lixo radioativo, que esteja a salvo de terremotos, inundações, tempestades e de sabotagens e 
falhas humanas? Nenhuma das soluções, a longo prazo sugerimos ao problema do controle 
permanente de lixo radioativo de alto teor, é técnica ou economicamente viável hoje.  
A questão nuclear envolve a vida de milhares de pessoas, cujo direito a opinar sobre o tema é 
inalienável e indispensável. No caso de Angra dos Reis, a população afetada seria de cerca de trinta 
e dois milhões de habitantes, que sofreria os efeitos imediatos de uma catástrofe nuclear. Mesmo que 
não houvesse um acidente é preciso ressaltar que uma usina atômica é alvo estratégico, necessário 
em caso de guerra, além do perigo de ataques terroristas, pois o plutônio gerado em reatores 
nucleares, serve tanto para combustível, como material para se fabricar armas.  
Diante disso, não há outras alternativas que não a paralização dos reatores em funcionamento, pelos 
riscos de um sempre provável acidente, com a possibilidade de transformação das instalações em 
centros de pesquisas, sob o controle rígido da sociedade civil. Aceitar qualquer outra posição é 
comprometer inclusive as futuras gerações, que não optaram por esta tecnologia.  
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A grande resistência à vontade da população brasileira está nos setores mais conservadores das 
Forças Armadas nacionais, que acreditam que o ingresso dos país no restrito círculo dos países 
atomizados se dará pela aquisição da tecnologia da bomba atômica tupiniquim, conferindo-nos um 
papel de destaque em termos geo-políticos, principalmente em relação ao contingente sul-americano.  
Diante desse quadro, e legítimo se afirmar que a própria implantação da democracia plena do país 
passa pela questão nuclear, enquanto a mesma for considerada como matéria da alçada exclusiva 
dos militares, apoiados pelos lobbies nacionais e internacionais de fornecedores de equipamentos e 
de outros setores da construção civil, independentemente da opinião da maioria dos cidadãos 
brasileiros e dos segmentos cuja manifestação sob a matéria é absolutamente fundamental: a 
comunidade científica, por seus órgãos representativos, a exemplo da SBPC (Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência) e SBF (Sociedade Brasileira de Física).  
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, deve-se procurar 
estabelecer normas que proíbem a instalação e funcionamento de reatores nucleares para a 
produção de energia elétrica no território nacional, excepcionando-se aqueles que se destinam 
exclusivamente à pesquisa científica e capacitação tecnológica do país em matéria nuclear.  
Tais exceções deverão ser submetidas a rigorosos processos de licenciamentos, assegurando-se nos 
mesmos a vinculação de todas das informações disponíveis, principalmente, acerca dos riscos de 
eventuais acidentes e os esquemas de segurança a serem acionados nestas hipóteses. Não é de se 
excluir mesmo nestes casos excepcionais a realização de plebiscitos e incluir todos os 
potencialmente lesados por eventuais acidentes para que se manifestem sobre o assunto.  
Deverá prever ainda o novo texto constitucional a responsabilidade objetiva do agente causador de 
um acidente, sem qualquer limitação, no que tange ao valor da indenização. Significa dizer que o 
simples fato de ocorrer um acidente, independentemente da existência de culpa, obrigará o 
pagamento de indenização. É oportuno esclarecer que a legislação nuclear brasileira limita o valor da 
indenização ao montante de hum milhão e quinhentos mil Obrigações do Tesouro Nacional e atribui 
exclusivamente ao operador de instalação nuclear essa responsabilidade (Lei n° 6453/77).  
Outras atividades relativas à matéria nuclear devem ser regulamentadas, a nível constitucional em 
prol da segurando-se sempre a democratização das decisões que envolvem altos riscos.  
Por fim, deverá merecer especial destaque a proibição de importação, construção e transporte de 
artefatos bélicos nucleares, em território nacional, além da declaração expressa de que o país não se 
envolverá em projetos internacionais que induzam a proliferação nuclear no planeta.  
Que Angra não se torne o símbolo maior da tragédia mundial antes que a população brasileira 
resgate a sua cidadania ameaçada pelo Programa Nuclear Brasileiro! 
Parecer:   
   Rejeitada. A preocupação é meritória, porém, considera-se mais adequado remeter ao Congresso 
cada decisão a respeito. 
   
   EMENDA:00476 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se da Redação Final da Subcomissão da  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, o art. 42. 
Justificativa: 
Trata-se de encargo atribuído às Forças Armadas em desacordo com sua destinação constitucional, 
como Instituição garantidora da defesa da Pátria e dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.  
Evidentemente que o desvio de meios das Forças Armadas para o cumprimento de tarefas alheias as 
suas atribuições específicas, ainda que em caráter suplementar e com vistas aos elevados propósitos 
da defesa do meio ambiente e da ecologia, ensejaria manifestos inconvenientes ao adestramento e 
emprego das instituições Militares, para o mais eficiente desempenho de sua missão constitucional.  
Cumpre ressaltar, no entanto, que nada obsta, em caso de necessidade urgente, o emprego das 
Forças Armadas independentemente de expressa imposição legal, conforme aliás vem ocorrendo.  
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Parecer:   
   Rejeitada. A matéria é de especial relevância, considerada as características especiais de certos 
ecossistemas, como o pantanal. 
   
   EMENDA:00530 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item XV do art.  
38 do anteprojeto da Subcomissão de Saúde,  
Seguridade e Meio Ambiente:  
"XV - instituir o gerenciamento costeiro,  
visando ao desenvolvimento, exploração dos  
recursos marinhos, de forma a assegurar a  
soberania nacional sobre as águas territoriais do País". 
Justificativa: 
Há dois descuidos no texto do item em questão: fala em recursos “ali existentes” (sem esclarecer 
onde) em  “soberania nacional de suas águas”, quando elas pertencem ao Estado, ao País, à Nação 
e não ao Poder Público, que incumbe preservá-las como instrumento da soberania nacional.  
Pensamos que, com as duas pequenas alterações propostas, o texto ganha em clareza, salvo melhor 
juízo.  
Parecer:   
   Aprovada. Acatada a emenda, com adaptações redacionais. 
   
   EMENDA:00554 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 43:  
A aprovação, licenciamento ou autorização de  
construção e operação de instalações nucleares,  
sob quaisquer formas, serão submetidas ao  
referendo popular.  
§ 1o. - As atividades nucleares serão  
exercidas mediante controle do Congresso Nacional,  
assegurada a fiscalização supletiva pelas  
entidades representativas da sociedade civil. 
Justificativa: 
O § 1° preconiza o controle pelo Poder Público das atividades nucleares. Ora, a atividade nuclear não 
pode deixar de ser monopólio do Estado. Daí, fica sem sentido o Executivo controlar o Executivo. 
Sugerimos controle pelo Poder Legislativo.  
Quanto ao “caput” do artigo, reiteramos que é um dos mais legítimos anseios da sociedade civil o 
direito de manifestar-se diretamente, através de referendo, sobre assuntos de tamanha importância.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Não acatada no que diz respeito à exigência de referendo, visto que o 
anteprojeto contempla, de maneira ampla e permanente, a participação social nas decisões públicas. 
   
   EMENDA:00558 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Do meio Ambiente  
Suprima-se o Art. 42 
Justificativa: 
Estaremos, se for aprovada esta prerrogativa de ação das Forças Armadas na Segurança Interna, 
retrocedendo e criando situação muito mais autoritária que a prevista em qualquer ditadura, pois seria 
um precedente inadmissível para ingerências e intromissões de toda espécie, e sob qualquer 
pretexto.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Os cuidados implícitos na emenda são atendidos pela nova redação dada 
ao artigo. 
   
   EMENDA:00565 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Art. 38 - Deve passar a ter a seguinte redação:  
"Compete ao Poder Público, dentro da  
respectiva esfera de competência:" 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de distribuição de competência e de organização do Estado. Assim, a 
competência que ora se pretende atribuir, deverá coadunar-se com a competência de legislar que vier 
a ser atribuída à União, ao Estado e ao Município.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda contrasta com a intenção do anteprojeto.  
Trata-se de matéria de fundamental importância, sobre a que já existe opinião pública formada, que 
exige a valorização das esferas municipal estadual.. 
   
   EMENDA:00566 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Art. 41 - suprimir "preservação e/ou  
recomposição" e acrescentar em seu lugar, "a  
recomposição estética". 
Justificativa: 
A preservação do Meio Ambiente significa a manutenção tal como se encontra, o que em muitos 
casos será, social e economicamente, muito mais prejudicial, do que sua utilização condicionada, 
devendo, todavia, aquele que faça a exploração mineral, ficar compelido à sua recomposição 
estética.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O termo sugerido está implícito, visto que a recomposição diz respeito, em 
grande parte, à paisagem e seus componentes. 
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   EMENDA:00598 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Fica suprimida no Parágrafo único do Art. 35  
do Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade  
e Meio Ambiente a expressão: "e do ônus da sucumbência". 
Justificativa: 
O Sistema Jurídico que objetiva assegurar a cada um a possibilidade de postular perante o Poder 
Judiciário consagra o princípio da sucumbência.  
Isto quer dizer, que a sociedade não deseja estimular litígios judiciais que as pessoas se 
aventurariam sem maiores reflexões.  
Assim, algo que integra a doutrina do processo a sucumbência, não pode ser ab-rogado.  
O respeito aos princípios gerais do direito não deve ser ignorado. Além desse aspecto fundamental 
que se vincula às licitações ministradas pelos tratadistas do direito, poderíamos, embora sem o 
desejar, estimular uma incontinência de litígios prejudiciais ao próprio trabalho dos juízes.  
Parecer:   
   Rejeitada. A expressão assegura a efetividade e o acesso democrático à justiça. 
   
   EMENDA:00604 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 40.  
"Indenizando em moeda corrente os  
proprietários na razão direta das limitações a  
serem estabelecidas". 
Justificativa: 
Não é justo haver tais limitações sem a respectiva indenização. Faz-se justiça e evitar-se abusos.  
Parecer:   
   Rejeitada. As limitações visam evitar a destruição dos recursos ambientais, que deve ser objeto de 
sanção e não de indenização. 
   
   EMENDA:00608 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   O art. 44, passa a ter a seguinte redação:  
"Proíbe-se a importação, pesquisa e  
fabricação, armazenamento e transporte de  
artefatos bélicos nucleares, salvo quando ouvido o  
Congresso Nacional, competindo ao Presidente da  
República, solidariamente com os Ministros  
Militares, o fiel cumprimento deste dispositivo,  
sob pena de responsabilidade". 
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Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Prejudicada. O dispositivo em questão foi retirado no substitutivo. 
   
   EMENDA:00617 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao  
artigo 38 do anteprojeto da Subcomissão de Saúde,  
Seguridade e Meio Ambiente, na seção Meio Ambiente:  
Art. 38. ..............................  
§ 1o. As entidades competentes para  
proteção, controle e fiscalização do meio  
ambiente, organizadas ou financiadas pelo Poder  
Público, terão, obrigatoriamente, por órgão  
decisório superior, um conselho deliberativo  
paritário, composto de representantes do governo,  
do setor produtivo e do público em geral.  
§ 2o. a lei regulará o funcionamento dos  
conselhos deliberativos a que se refere o  
parágrafo anterior, observadas as seguintes normas:  
a) as sessões públicas, garantindo-se, em  
caráter excepcional, mediante justificativa, a  
confidencialidade de documentos e depoimentos;  
b) a fixação de padrões técnicos de avaliação  
do nível de proteção, controle e correção do meio  
ambiente observará, concomitantemente, as  
condições de viabilidade econômica e a  
conveniência tecnológica dos processos e métodos  
disponíveis para aquelas finalidades. 
Justificativa: 
A proteção, controle e fiscalização do meio ambiente torna-se hodiernamente, preocupação comum 
dos governos. Não se admite que na sociedade democrática aberta o desenvolvimento e a riqueza de 
uns se faça às custas da falta de saúde e do desequilíbrio ambiental de terceiros, ou destruição do 
sistema ecológico comum.  
A preservação ou melhoria ambiental, indica-o a experiência de sociedades mais afeitas ao assunto, 
não deve ser responsabilidade única da Administração Pública. Essa atividade será tão mais eficiente 
quando maior a participação popular, em face dos muitos hábitos individuais e coletivos cuja 
reeducação se faz necessária (esgotos e fossas, queimadas, limpeza de parques, efeitos de poluição 
industrial sobre os indivíduos, etc.). Justifica-se, assim, a representação partidária e a publicidade no 
processo político-administrativo de controle.  
Por fim, é relevante que esse esforço comum reflita uma realidade e um equilíbrio entre custos 
econômicos e possibilidade tecnológica, de sorte a viabilizar a melhoria ou preservação da qualidade 
de vida mediante, sempre que possível, a continuação da atividade econômica.  
É como se justifica a emenda.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acatada, exceto quanto ao dispositivo que subordina a proteção ambiental 
à conveniência econômica, invertendo o propósito do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00641 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Substituir o "caput" do artigo 35 e dar a seguinte redação:  
Art. Todos os cidadãos têm direito a  
desfrutar de um meio ambiente sadio e em  
equilíbrio ecológico, a melhoria da qualidade de  
vida, ao controle do uso do solo nas cidades, à  
utilização racional dos recursos naturais, à  
preservação da paisagem e da identidade histórica  
da coletividade, devendo concorrer de todas as  
formas para a preservação do patrimônio ambiental. 
Justificativa: 
Além de preservar as atuais condições de vida é inadiável a necessidade de melhorar a sua 
qualidade.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Os itens arrolados encontram acolhida no texto como um todo. 
   
   EMENDA:00661 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se no Anteprojeto Constitucional da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente o  
Artigo 36. 
Justificativa: 
A legislação ambiental brasileira é bastante recente, tendo sido quase que totalmente elaborada após 
1975, notadamente após 1980.  
As primeiras indústrias foram implantadas em épocas em que não haviam exigências ambientais. 
Com o desenvolvimento da legislação, as indústrias passaram a instalar equipamentos de controle de 
poluição sucessivamente mais eficientes, resultando em um quadro em que as modernas instalações 
industriais já atendem à legislação enquanto as instalações mais antigas ainda precisam ser 
modernizadas para atende-la.  
Esta modernização exige vultosos recursos, não podendo ser feita de uma só vez, mas inserida em 
um amplo planejamento ambiental, que considere todos os fatores envolvidos, e que estabeleça 
objetivos, prioridades, prazos, recursos e condições.  
Dessa forma, os problemas ambientais resultam de um processo histórico, envolvendo em sua 
solução fatores sobretudo econômicos, não podendo ser tipificados como resultantes de atividades 
criminosas.  
As transgressões tipicamente criminais, como poluição industrial, deveriam ser contempladas através 
da legislação ordinária.  
Parecer:   
   Rejeitada. O dispositivo é adequado ao que se propõe: disciplina a atividade econômica rente ao 
primado do interesse público. Consubstanciado na rigidez do meio ambiente. 
   
   EMENDA:00741 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao  
art. 38 do anteprojeto da Subcomissão de Saúde,  
Seguridade e Meio Ambiente, na seção Meio Ambiente:  
Art. 38. ....................................  
............................................  
§ 1o. As entidades competentes para proteção,  
controle e fiscalização do meio ambiente,  
organizadas ou financiadas pelo Poder Público,  
terão, obrigatoriamente, por órgão decisório  
superior, um conselho deliberativo paritário,  
composto de representantes do governo, do setor  
produtivo e do público em geral.  
§ 2o. A lei regulará o funcionamento dos  
conselhos deliberativos a que se refere o  
parágrafo anterior, observadas as seguintes normas:  
a) as sessões serão públicas, garantindo-se,  
em caráter excepcional, mediante justificativa, a  
confidencialidade de documentos e depoimentos;  
b) a fixação de padrões técnicos de avaliação  
do nível de proteção, controle e correção do meio  
ambiente observará, concomitantemente, as  
condições de viabilidade econômica e a  
conveniência tecnológica dos processos e métodos  
disponíveis para aquelas finalidade. 
Justificativa: 
A proteção, controle e fiscalização do meio ambiente torna-se hodiernamente, preocupação comum 
dos governos. Não se admite que na sociedade democrática aberta o desenvolvimento e a riqueza de 
uns se faça às custas da falta de saúde e do desequilíbrio ambiental de terceiros, ou destruição do 
sistema ecológico comum.  
A preservação ou melhoria ambiental, indica-o a experiência de sociedades mais afeitas ao assunto, 
não deve ser responsabilidade única da Administração Pública. Essa atividade será tão mais eficiente 
quando maior a participação popular, em face dos muitos hábitos individuais e coletivos cuja 
reeducação se faz necessária (esgotos e fossas, queimadas, limpeza de parques, efeitos de poluição 
industrial sobre os indivíduos, etc.). Justifica-se, assim, a representação partidária e a publicidade no 
processo político-administrativo de controle.  
Por fim, é relevante que esse esforço comum reflita uma realidade e um equilíbrio entre custos 
econômicos e possibilidade tecnológica, de sorte a viabilizar a melhoria ou preservação da qualidade 
de vida mediante, sempre que possível, a continuação da atividade econômica.  
É como se justifica a emenda.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acatada no pleito geral de participação da comunidade nas decisões 
públicas. 
   
   EMENDA:00784 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   O inciso VIII do Art. 38 passa a ter a seguinte redação:  
VIII - Exigir quando necessário a realização  
de estudos multidisciplinares de impacto ambiental  
previamente à instalação de planos, programas,  
projetos e atividades efetiva ou potencialmente  
causadores de degradação ambiental, assegurando-se  
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ampla divulgação de seu conteúdo que, em  
audiências públicas obrigatórias, com a  
participação de entidades da sociedade civil,  
poderá ser contraditado. 
Justificativa: 
Incabível essa exigência generalizada, a todos os empreendimentos, de realizarem estudos 
disciplinadores de impacto ambiental.  
Em primeiro lugar, porque trata de matéria que se enquadra no âmbito da Lei Ordinária. Por outra, 
materialmente, retrata imposição desmedida para qualquer empreendimento.  
A realização de tais estudos poderia ser imaginada, apenas nos casos de projetos de grande porte, 
inclusive e especialmente, do próprio Poder Público, como usinas hidroelétricas, grandes rodovias e 
assim por diante.  
   
   EMENDA:00812 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o., ao artigo  
36, do anteprojeto final da Subcomissão de Saúde,  
Seguridade e Meio Ambiente.  
§ 1o. - quando afetarem agrupamentos humanos  
expressivos, tais condutas ensejarão especial  
exacerbação da pena". 
Justificativa: 
Cabe à lei penal tipificar crimes.  
Equipar a genocídio, “in abstrato”, qualquer prática ou conduta deletéria que venha afetar 
“agrupamentos humanos expressivos”, não se adequa a boa técnica legislativa, especialmente no 
que diz respeito aos princípios do Direito Penal.  
O genocídio implica na intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo de pessoas e jamais admite 
a figura culposa.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acolhida no seu mérito, com a redação apropriada ao conjunto do texto. 
   
   EMENDA:00814 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Altere-se o parágrafo 2o. do artigo 36, do  
anteprojeto final da Subcomissão de Saúde,  
Seguridade e Meio Ambiente, dando-lhe a seguinte e  
nova redação:  
§ 2o. - quem, de qualquer modo, concorra para  
degradar o meio ambiente, responderá por perdas e  
danos, nos limites de sua culpa. 
Justificativa: 
Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação ambiental, deve ser responsabilizado 
pelo evento, é ser obrigado a reparar o mal que causou à coletividade. Porém é por demais grave 
estabelecer-se uma responsabilidade objetiva neste campo, porque são múltiplas as causas de 
perturbação ao meio ambiente, sendo todas elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil 
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imaginar o caso de uma atividade, que não permita supor risco de degradação ambiental, e por 
causas secundárias, absolutamente desconhecidas, e imprevisíveis, gere até um acidente ecológico.  
Essas razões, nos levam a entender que uma responsabilidade sem culpa neste campo não é 
aceitável.  
Parecer:   
   Rejeitada. O anteprojeto entende que a atividade econômica exercida pelo poluidor deve aceitar, 
entre seus riscos, a possibilidade de vir a prejudicar o bem comum, pagando o dano ou recompondo 
o ambiente. 
   
   EMENDA:00816 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao "caput" do artigo  
36 do anteprojeto final da Subcomissão de Saúde,  
Seguridade e Meio Ambiente:  
Artigo 36 - As condutas contrárias ao meio-  
ambiente e a saúde pública, bem como a desídia das  
autoridades responsáveis por sua proteção, serão  
consideradas infrações penais, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 
A redação qual se ostenta no Anteprojeto, bem ao contrário do desejo dos seus autores, não irá, pela 
complexidade e a técnica da redação, atingir o objetivo de obstar a degradação ambiental.  
Parecer:   
   Rejeitada. A relevância do meio ambiente para a sociedade exige a opção feita no anteprojeto. 
   
   EMENDA:00819 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 40 do  
anteprojeto final da Subcomissão de Saúde,  
Seguridade e Meio Ambiente:  
Artigo 40. A lei federal estabelecerá normas  
gerais sobre proteção ambiental, padrões gerais de  
qualidade do meio ambiente e defesa de recursos  
naturais, sempre observando as peculiaridades  
regionais do País.  
Parágrafo único. Os Estados e Municípios  
poderão, atendendo as disposições da lei federal,  
estabelecer normas específicas de proteção  
ambiental, padrões de qualidade do meio ambiente e  
defesa de recursos naturais, no âmbito de sua competência. 
Justificativa: 
Entendemos que o sistema sugerido na proposta anterior, ou seja, de legislações concorrentes, não é 
o mais adequado para a matéria.  
A União deverá determinar todas as normas gerais sobre proteção ambiental e, de acordo com o 
modelo estabelecido, os Estados e Municípios poderão estabelecer uma legislação harmônica e que, 
ao mesmo tempo, atenda às necessidades locais.  
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Parecer:   
   Rejeitada. Contraria o princípio de igualdade das competências legislativas adotado pelo 
anteprojeto. 
   
   EMENDA:00843 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   "DO MEIO AMBIENTE"  
Art. 1o. Todos têm direito a um meio ambiente  
sadio e ecologicamente equilibrado, considerado  
patrimônio público, cuja proteção é dever do poder  
público, da coletividade e do cidadão, para  
usufruto das presentes e futuras gerações. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. O conceito adicionado está contido na formulação adotada, que pretende enfatizar a 
ação social. 
   
   EMENDA:00948 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Modificação:  
O Artigo 43 e seus parágrafos 1o. e 2o. da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente  
passam a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 43 - A instalação e funcionamento de  
Usinas Nucleares dependerão de prévia autorização  
do Congresso Nacional.  
§ 1o. - As demais atividades nucleares em  
escala industrial serão exclusivas para fins  
pacíficos e dependerão também de controle do  
Poder Público.  
§ 2o. - A responsabilidade por danos  
nucleares decorrentes de atividade nuclear da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios. 
Justificativa: 
Os usos da energia nuclear para fins médicos, agrícolas e industriais estão largamente difundidos no 
território nacional.  
Existindo no País mais de 1000 serviços de radioterapia e medicina nuclear responsáveis por 
530.000 diagnósticos e 2.300.000 terapias de tumores malignos, é fundamental a preparação de 
bases nacionais sólidas que permita à Nação brasileira usufruir na área da saúde das condições 
indispensáveis ao nosso homem.  
As dificuldades crescentes têm impedido que as aplicações pacíficas sejam plenamente exercidas.  
O que se deseja realmente não é inviabilizar a pesquisa e suas aplicações mais evitar os exageros no 
setor de núcleo-eletricidade e suas instalações em caráter industrial.  
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Parecer:   
   Aprovada. Acolhida com redação adequada à unidade do Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00949 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   O art. 44 do anteprojeto da Subcomissão de  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 44 - As atividades nucleares serão  
exclusivamente para fins pacíficos.  
Parágrafo Único: O Congresso Nacional através  
de Comissão Especial, controlará o cumprimento  
desse artigo. 
Justificativa: 
A índole do Povo Brasileiro é pacífica, somos humildes por natureza, mas jamais subservientes. 
Eliminar ou negar o direito desse povo aos usos pacíficos da energia nuclear é aceitar previamente 
as regras do jogo neocapitalista que nos tentam impingir.  
Jamais aceitamos as imposições que nos tentam submeter as grandes potencias, jamais proliferamos 
ou tentamos proliferar armas nucleares. O que não aceitamos é que só o pretexto de não 
proliferação, seja negado o direito das aplicações da energia nuclear na saúde, na indústria e na 
agricultura. 
Nossa energia nuclear está em todas as unidades da federação cuidando do diagnóstico e da terapia 
de tumores malignos. Nossa energia nuclear está na melhoria de nossa produção de arroz, de feijão, 
de soja e de trigo. Nossa energia nuclear está na preservação dos nossos alimentos. Nossa energia 
nuclear está na proteção da qualidade dos nossos oleodutos, na segurança das turbinas dos nossos 
aviões.  
Vetar sua pesquisa, através de uma linguagem de tratados que o Brasil não aceitou e contra o qual 
resistiu a pressões internacionais é negar nossa história.   
A pesquisa de novas tecnologias não é desperdício de recursos, desde que seus objetivos sejam 
aqueles do progresso socioeconômico e da Paz.  
Parecer:   
   Aprovada. Acolhida com redação adequada à unidade do anteprojeto. 
   
   EMENDA:01000 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Retire-se do artigo 44 do Anteprojeto da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente a  
expressão "PESQUISA". 
Justificativa: 
O art. 44, com a sadia redação do Relator, proíbe a importação, fabricação, armazenamento e 
transporte de artefatos bélicos nucleares no Território Nacional, o que se constitui num 
posicionamento quase que de consenso geral. No entanto, o nobre Relator inclui, também, nas 
proibições a pesquisa, sem prever ressalvas.  
Destarte, justifica-se esta emenda, pois o País não pode deixar de desenvolver pesquisas na área 
nuclear e a diferença entre o que pode ser considerado para fins pacíficos e bélicos é ainda relativa e 
muito difícil.  
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Parecer:   
   Aprovada. Acolhida pela retirada do artigo em pauta. 
   
   EMENDA:01023 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Capítulo: do Meio Ambiente  
Inclua-se o seguinte artigo:  
Art. - Compete a União destinar um mínimo de  
5% de suas receitas para a defesa e proteção do  
meio ambiente.  
Parágrafo único - A lei determinará a forma  
de emprego dos recursos provenientes deste artigo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. O anteprojeto, como um todo, procurou evitar os destaques expressos no orçamento da 
União, por entender que tal iniciativa poderá resultar inócua. 
   
   EMENDA:01063 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica o art. 43 do anteprojeto da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio-Ambiente:  
Art. 43. A instalação e funcionamento de  
reatores nucleares dependerão de prévia  
autorização do Congresso Nacional, caso a caso. 
Justificativa: 
A emenda visa impedir que se entenda que basta uma autorização genética do Congresso Nacional, 
para que fiquem permitidas a instalação e/ou funcionamento de vários reatores nucleares.  
Em realidade, depreende-se do preceito que seu objetivo é condicionar a instalação e funcionamento 
de cada reator a prévio estudo de caso, pelo Congresso Nacional. Por isso, propõe-se o acréscimo à 
parte final da redação original, conforme a emenda.  
Parecer:   
   Rejeitada. O acréscimo é desnecessário visto que o texto contempla seu conteúdo. 
   
   EMENDA:01072 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Subcomissão da Saúde Seguridade e Meio Ambiente  
Excluir o capital do art. 44. 
Da Subcomissão da Saúde Seguridade e Meio Ambiente.  
Parágrafo: § 2o. - A responsabilidade por  
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danos decorrentes de atividade nuclear independe  
da existência de culpa, vedando-se qualquer  
limitação relativa aos valores indenizatórios.  
Art... Proíbe-se a importação; pesquisa,  
fabricação, armazenamento e transporte de  
artefatos bélicos nucleares, competindo ao  
Presidente da República o fiel cumprimento deste  
dispositivo, sob pena de responsabilidade. 
Justificativa: 
Inadmissível a punição por danos mesmo inexistindo o nexo causal da culpa tendo em vista, que a 
punibilidade é pessoal e não vai além da pessoa do infrator.  
No que respeita ao art. 44, a proibição nele contida, afasta o Brasil e seu povo da Tecnologia nuclear, 
quando se sabe que à energia átomo-nuclear está reservado importante papel no progresso e no 
futuro da humanidade.  
Parecer:   
   Prejudicada pelo disposto no art. 23 § 2o. do Regimento Inter- no da Assembleia Nacional 
Constituinte. 
   
   EMENDA:01085 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda No.  
Inclua-se, como art. 44, no Anteprojeto "Da  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente", renumerados o  
atual art. 44 e os que o seguem, disposição  
normativa com a seguinte redação:  
"Art. - A construção de usinas hidrelétricas  
e de indústrias potencialmente poluentes depende  
da autorização da Assembleia Legislativa do Estado  
onde se pretende a sua instalação.  
Parágrafo Único - Se o impacto ambiental das  
obras previstas neste dispositivo afetar mais de  
um Estado, a exigência deste artigo, aos demais alcança. 
Justificativa: 
Pretende-se a inclusão, nesse Anteprojeto, de norma estabelecendo sobre a construção de usinas 
hidrelétricas e de indústrias potencialmente poluentes.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O mérito é contemplado por dispositivos constantes do substitutivo. 
   
   EMENDA:01089 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Ementa  
Define como crimes os atentados, agressões e  
danos ao meio ambiente.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Defesa do Meio  
Ambiente, o seguinte dispositivo:  
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"Art...Os atentados, agressões e danos ao  
meio ambiente serão definidos como crimes,  
sujeitos os seus autores às penas da lei.  
§ 1o. - O Poder Público e os particulares  
ficam obrigados a justificar os atos que licenciem  
atividades ou aprove e/ou promovam projetos que  
possam causar danos ao meio ambiente ou impacto  
ambiental.  
§ 2o. - No exame dos projetos que possam  
causar danos ao meio ambiente, o Poder Público  
exigirá, na forma da lei, a elaboração de estudos  
de impacto ambiental que permitam definir  
prioridades e alternativas, assegurada sempre a  
participação democrática das populações envolvidas  
e organizadas em colegiados paritários na  
elaboração e avaliação de tais estudos.  
§ 3o. - As empresas industriais,  
agroindustriais e similares, cujas atividades  
possam causar danos ao equilíbrio ecológico, serão  
obrigadas a manter uma área verde circunjacente à  
planta industrial ou estabelecimento empresarial,  
verdadeira barreira antipoluição, cuja largura  
será calculada por especialistas, nos termos da lei." 
Justificativa: 
O Ecossistema tem um equilíbrio complexo e muito delicado. Desde que o homem tornou-se racional, 
ele interfere e altera tal equilíbrio em proporções crescentes, de acordo com o avanço do seu domínio 
na ciência e tecnologia. Assim, torna-se necessário o estudo e a compreensão desta intervenção no 
ecossistema de forma assegurar a sua continuidade e o seu equilíbrio, pois, o seu fim trará o fim do 
próprio homem.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Os dispositivos propostos estão contemplados no seu mérito, exceção feita 
a normas que serão certamente, objeto de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:01104 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "CULPA" por "DOLO" no  
§ 2o. do art. 36, no anteprojeto da subcomissão VII-B. 
Justificativa: 
A figura jurídica que se pretende contemplar na norma é o Dolo e não a Culpa.  
O Dolo compreende a intenção do agente, a Culpa pelo contrário, pressupõe a admissão pela 
possibilidade do dano, embora essa não seja a vontade do agente.  
Parecer:   
   Rejeitada. A figura jurídica está adequada à intenção do dispositivo. 
   
   EMENDA:01153 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 119  

 

Texto:   
   Dê-se ao art. 36, do Relatório Final do  
Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e  
do Meio Ambiente, a seguinte redação:  
"Art. 36 - O Poder Público velará pela  
proteção, conservação e preservação do meio  
ambiente e pela melhoria da qualidade de vida,  
conciliando-as com o desenvolvimento social e econômico.  
Parágrafo Único - A lei ordinária regulará as  
hipóteses de violações, bem como a obrigação de  
reparar o dano causado". 
Justificativa: 
Funda-se a presente proposta na necessidade de fazer constar da Constituição regras básicas sobre 
a preservação e conservação do meio ambiente, harmonizando a defesa da ecologia com as 
exigências do desenvolvimento econômico e a geração de empregos produtivos.  
De outra parte, faz-se necessária expungir do texto todas as questões cuja previsão e 
regulamentação são da alçada do legislador ordinário.  
As normas constitucionais devem concentrar-se na fixação das regras básicas e fundamentais, 
deixando para lei complementar o que for casuístico.  
Não há sentido em o texto constitucional descer a minucias como a previsão dos tipos penais com 
que serão punidos certos danos ecológicos (v. g. “genocídio”).  
Na linha que propugnamos para o tratamento do tema, situam-se, por exemplo, as modernas 
Constituições de Portugal (art. 66) e da Espanha (artigo 45), ambas versando as normas sobre 
defesa da ecologia em apenas um artigo, subdivididos alguns poucos preceitos.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A preocupação revelada pelo Constituinte é o objetivo implícito em todas as 
normas que compõem o anteprojeto. 
   
   EMENDA:01169 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modificar a redação do art. 41, eliminando-se  
seu parágrafo único.  
"A exploração dos recursos minerais fica  
condicionada à preservação e/ou recomposição do  
meio ambiente afetado, a serem exigidas  
expressamente nos atos administrativos  
relacionados à atividade, na forma da lei. 
Justificativa: 
Considerando que os atos administrativos relacionados com a atividade deverão ser estabelecidos, 
levando-se em conta a natureza do empreendimento mineral, método da lavra, localização da jazida 
e pré-estudos do eventual impacto ambiental, que tal ou qual projeto acarretará, melhor será como 
propõe a emenda, ou seja, que assim se faça nos termos e condições que vierem a ser fixadas na lei.  
Justifica-se a eliminação do parágrafo único, eis que tal decisão, à nível municipal, por certo não 
refletiria interesses maiores do Estado e União na exploração da atividade mineral. Assim retirando-
se o parágrafo único, tal decisão passaria automaticamente ao Estado.  
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria o espírito do anteprojeto, que pretende reforços a autonomia regional e local. 
   
   EMENDA:01170 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do parágrafo único do art. 35.  
"Parágrafo único - O Ministério Público e as  
pessoas jurídicas sem fins lucrativos, na forma da  
lei, são partes legítimas para requerer a tutela  
jurisdicional necessária a tornar efetivo o  
cumprimento do direito referido no "caput" do  
presente artigo". 
Justificativa: 
Ao se retirar a expressão inicial “qualquer do povo” substituindo-a por pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos, objetivando-se, além do Ministério Público, designar como partes retrocesso, pessoas 
realmente com poderes e responsabilidades de representação e não simples pessoas naturais quase, 
não necessariamente, agem visando o interesse maior ou coletivo.  
Por outro lado, ao defender a eliminação da isenção do pagamento das custas judiciais e ônus da 
sucumbência, teve-se em manter obrigar, o autor, antes da decisão de se iniciar o processo, a maior 
reflexão em sua decisão, evitando-se não só procedimentos casuísticos sem maiores fundamentos, 
como evitar a instauração de processos impregnados de má fé, ou contendo segundas intenções, 
que não a integridade do meio ambiente.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acatada parte da formulação proposta, mantendo-se explícitas expressões 
que concorrem para a efetivação do direito pretendido. 
   
   EMENDA:01177 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 39, do Relatório Final do  
Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e  
do Meio Ambiente. 
Justificativa: 
A matéria versada no dispositivo em questão é da evidente competência do legislador ordinário, não 
cabendo nos estritos limites de uma norma Constitucional, que deve cuidar de estabelecer regras 
básicas e fundamentais, deixando para a lei complementar a previsão e a regulamentação dos 
problemas de ordem concreta.  
Eis, pois, o motivo da emenda supressiva.  
Parecer:   
   REJEITADA.  
A emenda suprime dispositivo essencial à proteção ambiental. 
   
   EMENDA:01203 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 38, do Relatório Final do  
anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e  
do Meio Ambiente, a seguinte redação:  
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"Art. 38 Compete ao Poder Público:  
a) a utilização racional dos recursos  
naturais, salvaguardando a sua capacidade de  
renovação e a estabilidade ecológica;  
b) recuperação e preservação ambientais,  
inclusive com a criação de reservas, parques e sítios;  
c) prevenir e controlar a poluição e os seus  
efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
d) a redução dos riscos de catástrofes  
naturais e nucleares." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é o de reduzir o texto do dispositivo às devidas dimensões de uma norma 
Constitucional, expurgando todas as questões que podem e devem ficar na alçada do legislador 
ordinário.  
A proposta, nesta linha de atuação, segue os passos das recentes Constituições de Portugal (art. 66) 
e da Espanha (art. 45), tomando aquela como fonte mais próxima de inspiração.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Contida na abrangência do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:01238 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 38 do anteprojeto final  
da Subcomissão o seguinte inciso, renumerando os  
que lhe seguem:  
"II - Instituir a proteção ambiental como  
expansão da função social da propriedade (art.  
160, Constituição atual) prevalecendo a limitação  
sobre o uso do bem por parte do proprietário". 
Justificativa: 
A relação de administração, cuja característica é a finalidade pública, contrasta com a relação de 
direito subjetivo, cuja característica é a vontade do indivíduo. O direito de propriedade poderá sofrer 
limitações administrativas legítimas (devendo ser ressalvados o instrumento do tombamento, da Lei 
6.902 e de proteção de bacias hidrográficas) no interesse e benefício da coletividade.  
É necessário pensar uma nova concepção constitucional do direito de propriedade (pública ou 
provada, urbana ou rural) rigorosamente vinculada à sua função social, de modo que o exercício do 
direito seja facultado apenas em conformidade com o interesse da comunidade, inibindo-se assim 
condutas a ela lesivas.   
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Seu teor encontra-se em dispositivo constante dos Princípios da Ordem 
Social. 
   
   EMENDA:01239 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Inciso VII do artigo 38 do  
anteprojeto final da Subcomissão.  
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"VII - Definir, implantar e manter espaços  
territoriais e, seus componentes a serem  
especialmente protegidos em razão de sua  
importância ecológica, social, paisagística,  
cultural e científica, ficando vedado qualquer  
modo de utilização que possa comprometer a  
integridade dos atributos que justificam sua proteção. 
Justificativa: 
Não basta o poder público decretar espaços territoriais a serem especialmente protegidos caso não 
tenha condições de viabilizar sua implantação e manutenção. Atualmente a Secretaria Especial do 
Meio Ambiente (do M.D.U.) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (do Ministério da 
Agricultura) se deparam com sérios problemas, não na definição de novas áreas a serem protegidas 
mais sim na manutenção das mesmas.  
Parecer:   
   Aprovada. Acatada, no seu mérito, por inovações introduzidas no artigo e na disposição transitória. 
   
   EMENDA:01249 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso IX do artigo 38 do  
anteprojeto final da Subcomissão:  
"IX - Instituir regimes tributários especiais  
a isenções fiscais que estimulem a preservação  
ambiental e a atuação de entidades civis não  
governamentais, sem fins lucrativos." 
Justificativa: 
As “isenções fiscais” deverão estimular a preservação ambiental. Uma parte considerável dos 
recursos de vegetação (matas nativas) encontra-se em propriedades particulares. Caso não haja 
estímulos fiscais dificilmente manteremos as reservas naturais que estão em mãos de particulares.  
Parecer:   
   Aprovada. Contemplada com redação adaptada ao conjunto do texto, visando maior abrangência. 
   
   EMENDA:01250 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 40 do anteprojeto  
final da Subcomissão:  
"Art. 40. A União, os Estados e os Municípios  
podem estabelecer limitações e restrições legais e  
administrativas relacionadas à proteção ambiental,  
à defesa dos recursos naturais e ao gerenciamento  
das bacias hidrográficas, mesmo no caso de já  
haver dispositivo regulando a matéria, para suprir  
as suas lacunas ou deficiências, regionais e as  
peculiaridades locais, desde que não dispensem ou  
diminuam as exigências anteriores. 
Justificativa: 
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Atualmente é competência exclusiva do DNAEE o gerenciamento de bacias hidrográficas, através 
dos seus “comitês integrados”.  
Este manejo e gerenciamento de recursos hídricos visa dentre outros fatores, manutenção dos 
mananciais e o volume e a qualidade dos corpos d’agua, como forma de assegurar possibilidade de 
abastecimento à demanda existente e futura.  
Hoje, um dos problemas fundamentais dos municípios é assegurar a utilização adequada dos seus 
recursos hídricos possibilitando o abastecimento de sua população. Esta questão é de tal magnitude 
que, ao nosso ver, merece ser ressaltada.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O dispositivo constante do anteprojeto atende amplamente o pleito, visto 
que concede poderes cumulativos à União, aos Estados e Municípios para proteção ambiental. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00037 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescentar o seguinte § único ao artigo 88 do Substitutivo:  
§ único - A preservação do meio ambiente  
sadio, e ecologicamente equilibrado, deve levar em  
conta, e ser compatível, com as necessidades  
atuais e futuras de desenvolvimento social e  
econômico do País. 
Justificativa: 
A apresentação de um equilíbrio ecológico salutar deve ser um norte para toca a coletividade. 
Evidentemente, contudo, o equilíbrio desejado pela nação brasileira pauta-se na satisfação racional 
de todas as potencialidades do homem, o que implica na necessária condição de exame de 
contingências sócio-econômicas relevantes, as quais também se constituem em interesses legítimos 
do País.   
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A criação de regras básicas, pela primeira vez numa Constituição Brasileira, para a defesa do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico, vem justamente no sentido de impor racionalidade social ao 
desenvolvimento atual e futuro do país. É a atividade econômica que deve ser compatível com o 
criterioso uso dos nossos recursos e respeitar a qualidade de vida que é direito básico da sociedade. 
A preocupação revelada pelo Constituinte está, assim, atendida pela própria motivação que leva o 
Meio Ambiente a lugar próprio e adequado na nova Constituição. 
   
   EMENDA:00038 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Altere-se o parágrafo 2o. do Art. 98, dando-  
lhe a seguinte nova redação:  
"§ 2o. - Quem, de qualquer modo, concorra  
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para degradar o meio ambiente, responderá por  
perdas e danos, nos limites de sua culpa". 
Justificativa: 
Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação ambiental, deve ser responsabilizado 
pelo evento, é ser obrigado a reparar o mal que causou à coletividade. Porém é por demais grave 
estabelecer-se uma responsabilidade objetiva neste campo, porque são múltiplas as causas de 
perturbação ao meio ambiente, sendo todas elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil 
imaginar o caso de uma atividade, que não permita supor risco de degradação ambiental, e por 
causas secundárias, absolutamente desconhecidas, e imprevisíveis, gere até um acidente ecológico.  
Essas razões, nos levam a entender que uma responsabilidade sem culpa neste campo não é 
aceitável.  
 
   
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Altere-se o art. 91, dando-lhe a seguinte e nova redação:  
Art. 91 - A lei federal estabelecerá normas  
gerais sobre proteção ambiental, padrões gerais de  
qualidade do meio ambiente e defesa de recursos  
naturais, sempre observando as peculiaridades  
regionais do País.  
Parágrafo único - Os estados e municípios  
poderão, atendendo as disposições da lei federal,  
estabelecer normas específicas de proteção  
ambiental, padrões de qualidade do meio ambiente e  
defesa de recursos naturais, no âmbito de sua competência. 
Justificativa: 
Entendemos que o sistema sugerido originalmente, ou seja, de legislações concorrentes, não é o 
mais adequado para a matéria.  
A União deverá determinar todas as normas gerais sobre proteção ambiental e, de acordo com o 
modelo estabelecido, os Estados e Municípios poderão estabelecer uma legislação harmônica e que, 
ao mesmo tempo, atenda às necessidades locais.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A intenção do substitutivo é manter a livre iniciativa dos Estados e municípios que, conforme mostra a 
experiência brasileira no campo da proteção ao Meio Ambiente, tem sido tolhida em prejuízo dos 
redamos conservacionistas de suas comunidades. 
   
   EMENDA:00040 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IX do artigo 89 do Substitutivo 
Justificativa: 
Incabível essa exigência generalizada, a todos os empreendimentos, de realizarem estudos 
disciplinadores de impacto ambiental.  
Em primeiro lugar, porque trata de matéria que se enquadra no âmbito da Lei Ordinária. Por outra, 
materialmente, retrata imposição desmedida para qualquer empreendimento.  
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A realização de tais estudos poderia ser imaginada, apenas nos casos de projetos de grande porte, 
inclusive e especialmente, do próprio Poder Público, como usinas hidroelétricas, grandes rodovias e 
assim por diante.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A exigência constante do substitutivo tem o caráter de norma ampla e irrestrita, que deverá fazer 
parte dos custos e da rotina de implantação de qualquer atividade transformadora do meio ambiente. 
É medida inalienável e imprescindível à modernização da sociedade brasileira. 
   
   EMENDA:00041 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Altere-se o "caput" do art. 98 dando-lhe a  
seguinte redação:  
Art. 98 - As práticas de condutas que  
degradem o meio ambiente, assim como a omissão e a  
desídia das autoridades responsáveis por sua  
proteção, serão consideradas infrações penais, na  
forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 
A redação original será fatalmente inócua na sus aplicação, pois que foram utilizados apenas adjetivo 
qualificado genérico como “deletérias”. Se substituído por palavra que contenha definição técnica 
inerentes como degradação, fica, apropriado à obtenção do objetivo colimado. As modificações 
restantes remetem as infrações às leis ordinárias já que um texto constitucional deve enunciar 
princípios e não detalhar critérios.  
   
   EMENDA:00042 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 89 - inciso VIII - substituir  
"controlar" por "fiscalizar". 
Justificativa: 
Por ser a fiscalização uma atividade do Estado no desenvolvimento do seu poder de polícia.  
Por outro lado, “controlar” significa, inclusive, impedir a execução.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O termo usado no substitutivo adequa-se à proteção ambiental pretendida. 
   
   EMENDA:00043 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 89 - inciso IX - suprimir desde "cuja  
avaliação será feita em audiências públicas:" 
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Justificativa: 
Essa parte do texto contido no dispositivo proposta no Anteprojeto deve ser eliminado, uma vez que 
tal disposição põe por terra a possibilidade de um indivíduo garantir o sigilo de suas informações 
industriais, o que fatalmente provocará um desestímulo ao investimento em pesquisa e 
desenvolvimento.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Os estudos a que se refere o texto dizem respeito à avaliação do impacto ambiental da obra, que é 
matéria de interesse público e não envolve questões de segredo industrial, senão de efeitos que 
devem ser do conhecimento de todos. 
   
   EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 89 - inciso XII - suprimir desde  
"assegurando-lhe a ............." até "......  
meio ambiente." 
Justificativa: 
Cabe à autoridade o poder de decidir, e em consequência, sofre as sanções penais e administrativas 
por seus erros ou omissões, não cabendo, pois, interferência de terceiros nesses assuntos 
administrativos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda contraria princípio indeclinável, presente na redação do substitutivo, que é o de propiciar 
participação da sociedade nas decisões públicas setoriais, por meio de mecanismos a serem 
estabelecidos posteriormente. 
   
   EMENDA:00045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 91 - suprimir. 
Justificativa: 
Esse artigo estabelece uma verdadeira anarquia em termos de organização do Estado. As pessoas 
jurídicas de direito público devem ter muito bem definido o seu campo de atuação, para evitar-se 
eternas discussões acerca de conflitos de competência.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A restrição ao artigo é solucionada pela nova redação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:00046 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
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Texto:   
   Art. 92 - alínea "a" - retirar a expressão "e  
as bacias hidrográficas" 
Justificativa: 
Tal como se encontra o texto, todas as áreas territoriais nacionais se constituiriam em “Patrimônio 
Nacional”, já que o dispositivo, também considerou, nesta restrição todas as “Bacias Hidrográficas”. 
Ora, é óbvio que se mencionando bacia hidrográfica, qualquer ponto do território nacional estará 
incluído, portanto, a manutenção dessa expressão, seria conduzir a uma inercia total de todos os 
agentes econômicos produtivos.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00047 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 92 - alínea "b" - suprimir "e de  
indústrias de alto potencial poluidor," 
Justificativa: 
É plenamente justificada a preocupação do legislador constitucional, com o impacto potencialmente 
causado ao meio ambiente pelas atividades industriais. Ocorre que a restrição proposta, obrigando a 
manifestação do Congresso Nacional para instalação de Indústrias de alto potencial poluidor é 
excessiva e redundante, na medida em que o Congresso Nacional do Meio Ambiente, criando nessas 
normas restrições a serem observadas por toda e qualquer indústria que pretenda instalar-se no 
território nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
É preciso considerar que certas indústrias de alto potencial poluidor oferecem riscos de vida à 
população comparáveis aos acidentes nucleares, como bem mostrou o caso de Bhopal na Índia. A 
instalação dessas indústrias deve passar por uma avaliação técnica e política, onde o interesse da 
população seja amplamente considerado por seus representantes. 
   
   EMENDA:00048 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 94 - suprimir "preservação e/ou  
recomposição" e acrescentar em seu lugar, "a  
recomposição estética". 
Justificativa: 
A preservação do Meio Ambiente significa-a manutenção tal como se encontra, o que em muitos 
casos será, social e economicamente, muito mais prejudicial, do que sua utilização condicionada, 
devendo, todavia, aquele que faça a exploração mineral, ficar compelido à sua recomposição 
estética.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
A consideração feita pela emenda enriquece o texto, na medida em que aponta impropriedade de 
termo utilizado na redação original, defeito este corrigido no presente substitutivo. 
   
   EMENDA:00049 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 96 - excluir todo o artigo. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria tributária, devendo o texto estar inserido no capítulo correspondente.  
Além disso, o texto constitucional ao permitir a criação de um tributo, deve estabelecer 
contorno/limitações ao legislador ordinário, limitações essas que serão as garantias dos particulares 
contra o abuso do Poder Público.  
Na forma como está redigida a proposta, não há o delineamento dos requisitos a serem observados 
para a criação de uma “contribuição”, tais como: base de cálculo, alíquota, hipótese de incidência, 
etc.  
   
   EMENDA:00050 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 97 - suprimir a expressão "ou qualquer pessoa". 
Justificativa: 
Tal como redigido, o dispositivo ensejaria abusos, que não se coadunam com o espirito do Estado 
Democrático que cria direitos, mas em contrapartida estabelece responsabilidades aos cidadãos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A preocupação que justifica a emenda está amplamente contemplada no dispositivo, uma vez que ele 
prevê a punição para a irresponsabilidade. O que não se pode fazer é legislar pela exceção no caso, 
o abuso - quando nosso ordenamento jurídico presume a boa-fé, até prova em contrário. 
   
   EMENDA:00051 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 98 - Suprimir o parágrafo 2o. 
Justificativa: 
A exclusão de todo o parágrafo 2°, decorre de ser o princípio da responsabilidade objetiva, em muitos 
casos contraproducente, podendo produzir em consequência, efeito contrário ao desejado, que é o de 
prevenir o acidente. Ora, se o indivíduo pode ser responsabilizado mesmo tendo adotado todas as 
medidas ao seu alcance para evitar o dano, inexistirá estímulo para a adoção de tais providências.  
   
   EMENDA:00081 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 89, do cap. III,  
título II, o seguinte inciso:  
"Art. 89 - Incumbe ao Poder Público:  
......................................  
XIII - promover o cadastramento e a ampla  
divulgação pública por órgãos oficiais dos  
produtos potencialmente perigosos para o ambiente  
e os seres vivos." 
Justificativa: 
O Poder Público, para garantir à coletividade o direito inalienável de dispor de ambiente 
ecologicamente seguro e sadio, deve tornar disponíveis as informações, e divulga-las amplamente, 
sobre os produtos de potencial risco ao ambiente e à qualidade da vida.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O inciso X do art. 89 possibilita o acesso da sociedade a todas as informações sobre a qualidade do 
meio ambiente, atendendo o pleito contido na emenda. 
   
   EMENDA:00188 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   Elimine-se do art. 98 o § 2o. 
Justificativa: 
Como alguém pode ser obrigado a indenizar sem culpa? Não há crime sem culpa ou sem dolo. Esse 
dispositivo retroage o ordenamento jurídico do País à pré-história, quando prevalecia a Lei da Força. 
Ou se caracteriza claramente o que se pretende, ou, na dúvida, que se elimine o dispositivo, a bem 
dos futuros e desvalidos réus sem culpa.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A legislação moderna relativa à responsabilidade civil por danos ambientais consagra a 
responsabilidade objetiva do poluidor. O avanço legislativo mundial na matéria deve-se ao fato de que 
a persistência da responsabilidade subjetiva, isto é, a que requer a comprovação de culpa para 
confirmar a obrigação de indenizar, assegura a impunidade dos agentes poluidores. É necessário 
assinalar que o dispositivo constitucional proposto regula apenas a matéria no âmbito civil, não 
atingindo a esfera penal onde, certamente, persistirá a necessidade da presença de culpa e/ou dolo 
para a correspondente responsabilização criminal. 
   
   EMENDA:00207 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Nova redação ao artigo 92, do substitutivo do  
relator da Comissão de Ordem Social.  
"Art. 92 - Serão submetidos à aprovação dos  
órgãos competentes do Poder Executivo de defesa do  
meio ambiente e de recursos naturais, assim como à  
previa comunicação ao Congresso Nacional os planos  
e programas para:  
a) - a utilização da floresta amazônica, da  
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mata atlântica, da zona costeira e das bacias  
hidrográficas;  
b) - a instalação e ampliação de usinas  
nucleares, hidrelétricas e de indústria de alto  
potencial poluidor". 
Justificativa: 
Na forma proposta, a Carta Magna estabelecerá a intenção soberana de preservação do meio 
ambiente e de defesa dos recursos naturais, e permitirá agilizar o processo decisório sobre 
empreendimentos fundamentais ao desenvolvimento socioeconômico do País.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
As matérias em pauta são de inegável e amplo interesse nacional, justificando a participação da 
sociedade nas decisões, por meio do Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:00248 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Proposta de Emenda à letra b do art. 92 do  
substitutivo apresentado pelo relator da comissão,  
abaixo transcrita:  
"Art. 92 - Dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional:  
............................................  
b) A instalação ou ampliação de usinas  
nucleares, hidroelétricas e de indústrias de alto  
potencial poluidor, ouvidos os poderes  
legislativos das unidades da federação diretamente  
interessadas."  
Proposta de emenda: Eliminar o trecho:  
"ouvidos os poderes legislativos das unidades  
de federação diretamente interessadas." 
Justificativa: 
Essa prescrição, além de submeter as usinas nucleares a mais uma instância de decisão, pode trazer 
graves conflitos nessa área.  
Suponhamos que uma Assembleia Legislativa opine desfavoravelmente e, por razões técnicas, 
reconhecidas pelo Congresso Nacional, a autorização é concedida. Estabelece-se uma situação 
política de confronto.  
Acontece que a tendência para o fornecimento de energia elétrica é de uma rede interligada em todo 
o território nacional. Neste caso, só por cálculos matemáticos muito complexos se poderia identificar 
a origem ou origens da corrente recebida.  
Uma rede onde transmitam, no total, milhões de KW, não pode ser apenas de origem hidráulica. Ela 
necessita, para seu equilíbrio e segurança, de um mínimo de energia forme de origem térmica, 
normalmente estimado em 15% do total.  
Como nosso carvão é pobre, com grande quantidade de cinzas (mais da metade em peso), essa 
fonte não é econômica quando transportada a grandes distâncias. Deve ser queimada em usinas 
situadas na boca da mina. Resta o urânio para a garantia da rede, particularmente em época de baixa 
pluviosidade.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A aceitação da emenda imporia incoerência ao texto, visto que um dos seus princípios básicos é a 
valorização das instâncias regionais e locais, aliada à participação democrática da população. 
   
   EMENDA:00269 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Inciso XII do  
art. 89 do substitutivo da Comissão da Ordem Social:  
Art. 89. Incumbe ao Poder Público:  
XII - Garantir a participação da população e  
de entidades relacionadas ao meio ambiente, na  
gestão e decisões das Instituições Públicas  
competentes para a proteção, controle e  
fiscalização do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 
Justificativa: 
O Poder Público, quando exercido para o fim de proteger, controlar e fiscalizar qualquer atividade, 
deve, mais do que nunca, tornar público seu trabalho. É a transparência do processo administrativo 
que se pretende enfatizar, conjugando-a com a necessária participação popular e técnica no trato de 
assuntos ligados às decisões relativas ao meio ambiente.  
Somente pela representação paritária de todos os seguimentos (Governo, população e entidades) é 
que se fará possível a proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais, pautadas 
em decisões democráticas.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Dá nova redação do dispositivo constante do substitutivo. Entendendo que todos os itens propostos 
pela emenda estão contemplados de forma mais abrangente, a redação original é mantida. 
   
   EMENDA:00310 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 95 do substitutivo. 
Justificativa: 
Por parecer descabida a participação das Forças Armadas em questões que não lhes dizem respeito, 
como a proposta, somos pela supressão do dispositivo.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
É fato conhecido que a exuberância e a extensão de certos ecossistemas, no Brasil, superam até 
mesmo a capacidade do país zelar por eles de maneira apropriada. Aplicam-se nonas incipientes 
educação e proteção ambiental à vastidão de um território que abriga, por exemplo, o Pantanal, a 
Amazônia ou os quase oito mil quilômetros de costa, o maior litoral do Atlântico Sul. É de per si 
inimaginável outra força organizada no país que não as Forças Armadas, capaz de intervir com 
eficácia, e fazer cessar em ocasiões específicas atentados aos recursos naturais e ao meio ambiente 
nos locais citados. No Pantanal colhem-se demonstrações suficientes dessa situação, com o 
assassinato pelos "courenos" de membros da Polícia Civil, que não dispõe de meios infraestrutura e 
recursos humanos suficientes para impor a presença do Estado na defesa do bem comum. 
   
   EMENDA:00374 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Ordem Social, Título II, do  
Meio Ambiente, substitui-se o art. 96 pelo seguinte:  
Art. 96 A lei criará um fundo de conservação  
e recuperação do meio ambiente constituído, entre  
outros recursos, por um mínimo de cinco meeiros  
por cento das receitas da União, por contribuições  
que incidam sobre as atividades potencialmente  
poluidoras e a exploração de recursos naturais. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A abrangência contemplada pelo texto pode, sem prejuízo de sua redação, abarcar o pleito contido 
na emenda, ainda não nos pareça adequado, na Constituição, instituir percentuais fixos das receitas 
da União para as mais diversas atividades. 
   
   EMENDA:00391 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Incluir no artigo 92, o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único - Não será permitida a  
mineração em área situada a menos de 100 km do Pantanal. 
Justificativa: 
O dispositivo proposto deve-se ao fato de que o pantanal é uma região onde encontra-se o maior 
número de espécies animais e vegetais que foram os ecossistemas, em perfeito equilíbrio. E 
certamente a atividade mineradora, nesta área, causará enormes danos ao equilíbrio ecológico e 
consequentemente a vida humana.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00422 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acrescente-se ao artigo 88 do Substitutivo o § único:  
"Parágrafo único. Um meio ambiente  
equilibrado a que se refere este artigo  
compreende:  
a) utilização racionalizada do solo, subsolo,  
da água e do ar;  
b) Proteção e preservação dos ecossistemas;  
c) recuperação de áreas degradadas pela  
poluição ou erosão;  
d) educação ambiental em todos os níveis de  
ensino, em especial da comunidade, para  
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participação na defesa do meio ambiente;  
e) estímulo à pesquisa de tecnologia para  
proteção dos recursos ambientais". 
Justificativa: 
A redação do parágrafo único que elaboramos nos parece procedente, para deixar explícito no texto 
constitucional o que se deve compreender por meio ambiente equilibrado, ficando a matéria do art. 89 
para legislação ordinária.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A formulação dada pela emenda reduz o universo de proteção pretendida, deixando de contemplar 
questões fundamentais que deverão nortear e dar sustentáculo à legislação ordinária como, por 
exemplo, a exigência explícita, de um processo prévio de avaliação do impacto ambiental de todos os 
usos econômicos dos recursos ambientais. 
   
   EMENDA:00423 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 89 do Substitutivo. 
Justificativa: 
Estando explicitado no artigo anterior o que se entende por meio ambiente ecologicamente, toda a 
matéria tratada no artigo 89 nos parece objeto de lei ordinária.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Ao contrário do que entende a emenda, o art. 8o. e seus incisos configuram proteção constitucional 
adequada, inadiável, frente à virulência dos ataques sofridos pelo meio ambiente no Brasil e 
fornecem os critérios básicos que faltavam para nortear a proteção ao equilíbrio ecológico. 
   
   EMENDA:00442 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Relator da Comissão da  
Ordem Social, suprima-se o Artigo 93 e seu  
parágrafo único.  
Justificativa: 
Não se pode, nem se deve limitar o desenvolvimento de um País. O texto colocado na Carta Magna 
impedirá, definitivamente, o desenvolvimento tecnológico do País nesse setor. Consoante a tradição 
nacional, estamos voltados para decisões e procedimentos pacifistas, contudo, não podemos ter em 
nossa Carta Magna, tal proibição. Essa deverá ser, sim, uma decisão política, tomada a nível 
Executivo e Legislativo, e constante de lei ordinária.  
Adotando-se tal procedimento - Lei ordinária  - estamos respeitando os interesses nacionais 
e  resguardando o País, no tocante a sua segurança,  para o futuro. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O artigo em pauta é objeto de justa reivindicação social e em nada basta que o país desenvolva a 
tecnologia nuclear, ressalvado o princípio que é próprio da índole de nosso povo. 
   
   EMENDA:00443 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Relator da Comissão da  
Ordem Social, suprima-se o Artigo 95 renumerando-  
se os demais.  
Justificativa: 
Trata-se de encargo atribuído às Forças Armadas em desacordo com sua destinação  constitucional, 
como Instituição garantidora da  defesa da Pátria e dos poderes constitucionais, da  lei e da ordem.  
Evidentemente que o desvio de meios das  Forças Armadas para o cumprimento de tarefas  alheias 
as suas atribuições específicas, ainda que  em caráter suplementar e com vistas aos 
elevados  propósitos da defesa do meio-ambiente e da  ecologia, ensejaria manifestos inconvenientes 
ao  adestramento e emprego das instituições Militares,  
para o mais eficiente desempenho de sua missão  constitucional.  
Cumpre ressaltar, no entanto, que nada obsta,  em caso de necessidade urgente, o emprego 
das  Forças Armadas independentemente de expressa  imposição legal, conforme aliás vem 
ocorrendo. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
É fato conhecido que a exuberância e a extensão de certos ecossistemas, no Brasil, superam até 
mesmo a capacidade do País zelar por eles de maneira apropriada. Aplicam-se nonas incipientes 
educação e proteção ambiental à vastidão de um território que abriga, por exemplo, o Pantanal, a 
Amazônia ou os quase oito mil quilômetros de costa, o maior litoral do Atlântico Sul. É de per si 
inimaginável outra força organizada no país que não as Forças Armadas, capaz de intervir com 
eficácia e fazer cessar em ocasiões específicas, atentados aos recursos naturais e ao meio ambiente 
nos locais citados. No Pantanal colhem-se demonstrações suficientes dessa situação, com o 
assassinato, pelos "courenos" de membros da Polícia Civil, que não dispõe de meios infraestrutura e 
recursos humanos suficientes para impor a presença do Estado na defesa do bem comum. 
   
   EMENDA:00451 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 90 do anteprojeto o  
seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único: A caça e a pesca, como  
atividades de laser ou de subsistência, constituem  
direitos dos cidadãos, sujeitos, porém, ao  
controle do Poder Público, na forma de lei. 
Justificativa 
Caça e pesca são atividades milenares do ser humano. A caça e a pesca predatórias, entretanto, têm 
sido responsáveis pela degradação ecológica e por ameaça à extinção de inúmeras espécies 
zoológicas ou botânicas. Entretanto, quer corno atividade de lazer ou de subsistência, submetidas ao 
controle do poder público, tanto na esfera da União, como dos Estados e Municípios, a caça e a 
pesca constituem elementos inseparáveis da cultura do próprio ser humano, sem mencionar, por 
desnecessário, sua importância para as populações indígenas. Dificilmente se encontrará alguém 
mais preocupado com a preservação do meio ambiente, por outro lado, do que os caçadores 
e pescadores amadores, conscientes de que a continuidade de seu lazer depende da preservação 
das espécies animais e do ecossistema em que vivem. Cabe ao Poder Público exercitar rigoroso 
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controle sobre as atividades de caráter predatório, disciplinando o exercício dessas atividades 
mediante instrumentos infraconstitucionais. 
 
   
   EMENDA:00483 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se, depois do art. 93, um dispositivo  
com a seguinte redação:  
"Art. É proibida a circulação, em águas  
territoriais brasileiras, de embarcação de  
qualquer natureza movidas a energia atômica." 
Justificativa: 
Trata-se de medida de defesa do meio-ambiente. Inserindo no texto constitucional essa vedação, o 
Brasil estará entre os vanguardeiros na preservação da natureza e da vida humana. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda recreste-se de inegável mérito e preconiza medida que deverá ser objeto de decisão 
posterior, nela garantidas a participação do Congresso Nacional e das entidades científicas. 
   
   EMENDA:00489 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
"Suprima-se o texto do art. 95. 
Justificativa: 
Parece-me, com a devida vênia, um absurdo a disposição.  
Não podemos permitir nem estimular o afastamento das Forças Armadas de suas funções 
Constitucionais, de preservação da soberania nacional.  
A hipótese é função das polícias militares, federal, florestal ou outras.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
É fato conhecido que a exuberância e a extensão de certos ecossistemas no Brasil, superam até 
mesmo a capacidade do país zelar por eles de maneira apropriada. Aplicam-se nonas incipientes 
educação e proteção ambiental à vastidão de um território que abriga, por exemplo, o Pantanal, a 
Amazônia ou os quase oito mil quilômetros de costa, o maior litoral do Atlântico Sul.  
É de per si inimaginável outra força organizada, no país que não as Forças Armadas, capaz de 
intervir com a eficácia, e fazer cessar, em ocasiões específicas, atentados aos recursos naturais e ao 
meio ambiente nos locais citados. No Pantanal colhem-se demonstrações suficientes dessa situação 
com o assassinato, pelos "courenos" de membros da Polícia Civil, que não dispõe de meios 
infraestrutura e recursos humanos suficientes para impor a presença do Estado na defesa do bem 
comum. 
   
   EMENDA:00515 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 95, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
As atribuições do Congresso, bem como o emprego das Forças Armadas, encontram-se capitulados 
em dispositivos constitucionais da alçada das Comissões da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo e da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, respectivamente.  
Não cabe, portanto, abordar aqui, um local pouco apropriado, aquilo que já foi objeto de 
regulamentação por Comissões específicas.  
Por último, há que se considerar que o emprego das Forças Armadas já está capitulado em Lei, 
competindo apenas ao próprio Congresso alterar a referida legislação.  
Ademais, ao longo da história do Brasil e mormente nos dias atuais, nossas Forças Armadas vêm 
sendo empregadas em diversas situações excepcionais como, por exemplo, nos casos de 
calamidade pública, no combate a doenças endêmicas, no apoio às comunidades indígenas e em 
diversos outros casos que seria ocioso enumerar.  
Tudo isso vem sendo feito em cumprimento à legislação específica, sem que se faça necessário 
inserir no texto Constitucional dispositivos idênticos ao proposto.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
É fato conhecido que a exuberância e a extensão de certos ecossistemas, no Brasil, superam até 
mesmo a capacidade do país zelar por eles de maneira apropriada. Aplicam-se nonas incipientes 
educação e proteção ambiental à vastidão de um território que abriga, por exemplo, o Pantanal, a 
Amazônia ou os quase oito mil quilômetros de costa, o maior litoral do Atlântico Sul. É de per si 
inimaginável outra força organizada no país, que não as Forças Armadas, capaz de intervir com 
eficácia e fazer cessar, em ocasiões específicas, atentados aos recursos naturais e ao meio ambiente 
nos locais citados. No Pantanal colhem-se demonstrações suficientes dessa situação, com 
o assassinato, pelos "courenos", de membros da Polícia Civil, que não dispõe de meios, infraestrutura 
e recursos humanos suficientes para impor a presença do Estado na defesa do bem comum. 
   
   EMENDA:00517 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o texto constitucional o disposto  
no art. 93 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
O Brasil vem se submetendo às normas internacionais estabelecidas para salvaguarda da utilização 
da energia atômica, cumprindo-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 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, mas, sim, de evitar que o texto da Nova 
Carta Magna 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 alegação de que o Brasil não cumpre ou burla sua 
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própria Constituição, em razão da própria dificuldade prática de estabelecer a uniformidade conceitual 
do que seja utilização pacífica e utilização para fins militares.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O artigo em pauta é objeto de justa reivindicação social e em nada basta que o país desenvolva a 
tecnologia nuclear, ressalvado o princípio que é próprio da índole de nosso povo. 
   
   EMENDA:00527 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Altere-se o art. 89, inciso XII dando-lhe a  
seguinte redação:  
Art. 89 - As entidades competentes para  
proteção, controle e fiscalização do meio ambiente  
e do equilíbrio ecológico, organizadas ou  
financiadas pelo poder público, terão  
obrigatoriamente por órgão decisório superior um  
conselho deliberativo paritário, composto por  
representantes do Governo, de setor produtivo e do  
público em geral.  
§ 1o. - Lei Federal regulamentará o  
funcionamento dos conselhos deliberativos a que se  
refere o caput deste art.  
§ 2o. Observar-se-ão as seguintes normas,  
desde já em vigor, na elaboração da Lei:  
a) As Sessões dos conselhos serão públicas,  
garantindo-se em caráter excepcional, mediante  
justificativa, a confidencialidade de documentos e  
depoimentos;  
b) a fixação de normas, padrões e  
regulamentos deverão, antes de sua promulgação,  
ter publicado para conhecimento, críticas e  
sugestões de todos os segmentos da sociedade, os  
critérios técnicos, científicos e sociais que  
levam a sua proposição, bem como uma análise de  
viabilidade econômica e da conveniência  
tecnológica dos processos e métodos disponíveis  
para a consecução das normas, padrões ou  
regulamentos propostos;  
c) o período entre a publicação da proposta e  
a decisão do assunto pelos conselhos de que trata  
o caput deste artigo não será inferior a 90 dias; e  
d) será assegurado aqueles que durante o  
período de análise da proposta apresentarem por  
escrito críticas e sugestões à proposta, o direito  
de exposição oral frente ao conselho na seção de  
decisão da proposta. 
Justificativa: 
Entendemos que a redação original não aborda a questão de forma democrática nem com a 
abrangência necessária estando calcada por interesses facciosos como é demonstrado ao imputar às 
associações ambientais um terço dos votos e ao desprezar acintosamente o fato principal de que o 
assunto sob discussão será na maioria das vezes, de ordem, técnica e assim sendo deverá estar 
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consubstanciado em verdades insofismáveis quanto a validade das proposições apresentadas, bem 
como pela viabilidade tecnológica de sus implementação.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0530-2, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00529 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   No Substitutivo da Comissão da Ordem Social,  
SUPRIMIR:  
(i) o § 4o. do art. 49;  
(ii) o art. 52; e  
(iii) o art. 96. 
Justificativa: 
O § 4° do art. 49 – vedação de capital estrangeiro, é matéria pertinente, agora, à Comissão da Ordem 
Econômica, e, antes, à Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado (...) e da Atividade 
Econômica. O art. 52 – propaganda comercial, compete à Comissão da Família, Educação, Cultura, 
Esportes, Ciência e tecnologia e Comunicação, e, antes à Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação. Todo o art. 46 versa, tema da Comissão do Sistema Tributário, e, antes, da 
Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.  
O texto constitucional para ser eficaz há de ser conhecido; e para se conhecido há de ser sintético, 
preciso e jamais repetitivo. O anseio nacional não é apenas por uma Constituinte, mas, 
principalmente, por uma Carta estável e austera. Destarte, faz-se necessário sistematizar os textos 
dos textos dos trabalhos das Comissões, contendo cada qual aquilo que lhe é pertinente. Por isso 
mesmo, devem ser suprimidos os dispositivos indicados.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
De acordo com o artigo 23, parágrafo 2o. do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00530 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Acrescente ao Substitutivo o seguinte art.  
90, renumerando-se os demais artigos:  
Art. 90 - As entidades competentes para  
proteção, controle e fiscalização do meio ambiente  
e do equilíbrio ecológico, organizadas ou  
financiadas pelo poder público, terão  
obrigatoriamente por órgão decisório superior um  
conselho deliberativo paritário, composto por  
representantes do Governo, de setor produtivo e do  
público em geral.  
§ 1o. - Lei Federal regulamentará o  
funcionamento dos conselhos deliberativos a que se  
refere o caput deste artigo.  
§ 2o. - Observar-se-ão as seguintes normas,  
desde já em vigor, na elaboração da Lei:  
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a) As Sessões dos conselhos serão públicas,  
garantindo-se em caráter excepcional, mediante  
justificativa, a confidencialidade de documentos e  
depoimentos;  
b) a fixação de normas, padrões e  
regulamentos deverão, antes de sua promulgação,  
ter publicado para conhecimento, críticas e  
sugestões de todos os segmentos da sociedade, os  
critérios técnicos, científicos e sociais que  
levam a sua proposição, bem como uma análise de  
viabilidade econômica e da conveniência  
tecnológica dos processos e métodos disponíveis  
para a consecução das normas, padrões ou  
regulamentos propostos;  
c) o período entre a publicação da proposta e  
a decisão do assunto pelos conselhos de que trata  
o caput deste artigo não será inferior a 90 dias; e  
d) será assegurado aqueles que durante o  
período de análise da proposta apresentarem por  
escrito críticas e sugestões à proposta, o direito  
de exposição oral frente ao conselho na sessão de  
decisão da proposta. 
Justificativa: 
Entendemos que a redação original não aborda a questão de forma democrática nem com a 
abrangência necessária. O fato principal de que o assunto sob discussão será, na maioria das vezes, 
de ordem técnica e assim sendo deverá estar consubstanciado em verdades insofismáveis quanto a 
validade das proposições apresentadas, bem como pela viabilidade tecnológica de sua 
implementação, torna essencial a participação não só da comunidade, mas também a presença do 
setor produtivo relacionado com a matéria.  
   
   EMENDA:00531 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 1o., do  
artigo 98 do Substitutivo  
"§ 1o. Quando afetarem agrupamentos humanos  
expressivos, tais condições ensejarão especial  
exacerbação da pena", fixada na forma da lei. 
Justificativa: 
Cabe à lei penal tipificar crimes.  
Equiparar o homicídio doloso, a qualquer prática ou conduta deletéria que venha afetar 
“agrupamentos humanos”, não se adequa à boa técnica legislativa, especialmente no que diz respeito 
aos princípios do direito penal.  
O homicídio doloso implica voluntariamente manifesta de tirar a vida de outrem, o que difere 
fundamentalmente de prática e conduta deletéria ao meio ambiente.  
   
   EMENDA:00533 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
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Texto:   
   Suprima-se o artigo 93. 
Justificativa: 
Não é prudente abrir-se mão, desde já, da possibilidade de possuir armamento nuclear, pois torna-se 
difícil prever os desdobramentos tecnológicos da corrida armamentista, ou a situação política 
internacional, a médio prazo.  
Não convém renunciar, de imediato e permanentemente, a instrumentos que podem se revelar 
necessários até para manter a soberania e segurança nacionais.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O artigo em pauta é objeto de justa reivindicação social e em nada basta que o país desenvolva a 
tecnologia nuclear, ressalvado o princípio que é próprio da índole do nosso povo. 
   
   EMENDA:00534 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX do Art. 89 a seguinte redação:  
IX - exigir, para a instalação de atividades  
potencialmente poluidoras do meio ambiente,  
elencadas em leis ordinárias, a apresentação de  
estudo prévio de impacto ambiental, o qual será  
submetido à apreciação da sociedade civil em  
audiências públicas, antes da decisão final pelo  
órgão competente. 
Justificativa: 
Todas as atividades de transformação efetuadas pelo homem são potencialmente poluidoras. Há que 
se discernir aquelas específicas que possam apresentar riscos de maior comprometimento do meio 
ambiente. A avaliação de matérias técnicas deve ser da alçada de um órgão técnico competente que, 
como em outros países, utilizem as audiências públicas para conhecer os pontos de vista da 
sociedade.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A avaliação do impacto ambiental das atividades potencialmente poluidoras tem duas dimensões. A 
técnica não existe em si, sem estar relacionada ao bem comum, matéria de competência de toda a 
sociedade. A exigência de estudos prévios para aquelas atividades não é critério a ser minimizado 
pelos constituintes, visto que é medida que configura verdadeiro resgate de cidadania para todos os 
brasileiros e marco filosófico para o desenvolvimento nacional. 
   
   EMENDA:00550 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 89 Incube ao Poder Público:  
X - Assegurar às comunidades, mediante  
periódico cadastramento e divulgação, o direito à  
informação quanto ao meio ambiente, perigos e  
danos potencialmente contidos em produtos e  
processos. 
Justificativa: 
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O poder público, para garantir à coletividade direito inalienável de dispor de ambiente ecologicamente 
seguro e sadio, deve tornar disponíveis as informações, cadastrando e divulgando em publicação 
periódica e padronizada os produtos de potencial risco ao ambiente e à qualidade de vida.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O inciso X do art.89 permite o acesso da sociedade, de maneira mais ampla do que a prevista na 
emenda, a todas as informações sobre a qualidade do meio ambiente, atendendo, assim, o pleito do 
Constituinte. 
   
   EMENDA:00552 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Art. 89 Incube ao Poder Público:  
X - Assegurar às comunidades, mediante  
periódico cadastramento e divulgação, o direito à  
informação quanto ao meio ambiente, perigos e  
danos potencialmente contidos em produtos e  
processos. 
Justificativa: 
O poder público, para garantir à coletividade direito inalienável de dispor de ambiente ecologicamente 
seguro e sadio, deve tornar disponíveis as informações, cadastrando e divulgando em publicação 
periódica e padronizada os produtos de potencial risco ao ambiente e à qualidade de vida.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
A emenda é cópia da emenda No. 7s0550-7, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00556 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 89 o seguinte inciso:  
"Art. 89. Incumbe ao Poder Público:  
XIII - promover o cadastramento e a ampla  
divulgação pública por órgãos oficiais dos  
produtos potencialmente perigosos para o ambiente  
e os seres vivos." 
Justificativa: 
O Poder Público, para garantir à coletividade o direito inalienável de dispor de ambiente 
ecologicamente seguro e sadio, deve tornar as informações, e divulga-las amplamente, sobre os 
produtos de potencial risco ao ambiente e à qualidade de vida.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O inciso X do art. 89 possibilita o acesso da sociedade a todas as informações sobre a qualidade do 
meio ambiente, atendendo o pleito contido na emenda. 
   
   EMENDA:00604 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Capítulo do Meio Ambiente  
Adicionar no inciso V do Artigo 89 a  
expressão "assegurar", de forma que o inciso passe  
a ter a redação "assegurar a recuperação de áreas  
degradadas". 
Justificativa: 
Nos termos em que foi redigido o inciso, coube ao Poder Público o ônus constitucional de recuperar 
as áreas degradadas, o que é indesejável do ponto de vista social e incoerente dentro do espirito que 
norteou o relator na elaboração do Título “Do Meio Ambiente”. Isto em função do fato de caber ao 
degradador a responsabilidade pela indenização ou recomposição dos danos por ele causados, 
conforme o parágrafo 2° do artigo 98. Como aceitar, pois, a redação do inciso V artigo 89? 
Cumpre assinalar que tal observação foi formulada durante o Dia Mundial do Meio Ambiente, no 
auditório Nereu Ramos – quando cerca de uma centena de entidades científicas e ambientalistas do 
País apresentaram suas sugestões ao capítulo ambiental.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00605 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao artigo 93  
A redação passa a ser a seguinte: "Proíbe-se  
no território nacional a instalação e  
funcionamento de reatores nucleares para 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.  
§ 3o. - Proíbe-se a importação, fabricação e  
transporte de artefatos bélicos nucleares,  
competindo ao Presidente da República o fiel  
cumprimento desse dispositivo, sob pena de  
responsabilidade prevista na Constituição". 
Justificativa: 
A redação proposta no anteprojeto representa na verdade de uma consolidação tardia, antissocial, 
indesejável e retrógrada de um programa nuclear condenado não apenas pela sociedade científica 
independente brasileira e pela população, mas até pelas nações industrializadas detentoras e 
dependentes dessas usinas, onde os próprios empresários da nucleoeletricidade são hoje iluminados 
pela consistência de que o péssimo desempenho econômico desses reatores não compensa sua 
extremada periculosidade. A roleta-russa de Chernobyl constitui-se em lição irrefutável de que a 
energia nuclear deve voltar aos laboratórios científicos, em escala experimental, sob pena de suicídio 
coletivo, pânico e nuvens radioativas porem fim a todos os sonhos e negócios. A recente rejeição de 
uma tonelada de extrato de carne processado pelo Brasil e barrado pelo Departamento de Agricultura 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 143  

 

Norte-americano – feito com a carne importada de países europeus – ilustra ironicamente um detalhe: 
os especialistas de notório saber e probidade do Governo que garantiram a saudabilidade das 
importações feitas pelo Brasil foram reprovadas na alfândega norte-americana por rotineiros testes 
sobre o teor de contaminação radioativa em alimentos.  
..A irreversibilidade dos danos à saúde pública e a natureza, acarretados pela liberação de 
radioatividade, e a impossibilidade do Congresso Nacional em garantir atividades nucleares somente 
para fins pacíficos está motivado uma campanha nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, a respeitável  associação que congrega todos os pesquisadores e sociedades científicas 
nacionais. A SBPC pretende entregar a esta Assembleia Nacional Constituinte uma proposta de 
emenda intitulada “O Brasil diz Não às Armas Nucleares”. E seus mais destacados físicos são os 
primeiros a reconhecem que a pior bomba atômica é um reator nuclear: em caso de sabotagem ou 
conflito, sua vulnerabilidade extremada seria o principal argumento para rasgar-se o pacto social em 
elaboração e instaurar-se, mais uma vez, a tirania e o autoritarismo estatal, por convenientes 
questões de “segurança”... 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Acolhida nos termos de acréscimo às prerrogativas do Congresso Nacional para o julgamento da 
oportunidade de instalação ou aplicação de usinas, adicionando-se, ainda, a hipótese 
de funcionamento de tais unidades. 
   
   EMENDA:00606 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 92  
Acrescentar à alínea "a": ..."de modo a  
assegurar o uso auto-sustentado dos recursos  
naturais". 
Justificativa: 
A redação proposta despiu o dispositivo originalmente contido no anteprojeto da Subcomissão de 
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente da principal regra a ser obedecida no que tange a Floresta 
Amazônica, Pantanal e Mata Atlântica, qual seja, a de que a sua utilização esteja subordinada ao uso 
auto-sustentado de seus recursos naturais e à proteção ambiental. Não basta que os planos sejam 
submetidos ao Congresso Nacional: o fundamental é a salvaguarda dessas reservas de biosfera para 
esta e para futuras gerações, razão de ser da explicitação de tais ecossistemas em específico, hoje 
vítimas de uma devastação brutal e tão célere que somente o preceito constitucional poderá 
assegurar sua integridade para que a própria Humanidade possa sobreviver – (tendo em vista os 
documentos científicos internacionais advertindo sobre o risco de um degelo parcial dos glaciais caso 
tal destruição não seja contida). 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
O destaque dado aos temas traz implícita a conceituação dada pelo Constituinte. 
   
   EMENDA:00607 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao artigo 95  
A redação passa a ser "em caso de manifesta  
necessidade, as Forças Armadas poderão ser  
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autorizadas pelo Congresso Nacional a atuar na  
defesa dos recursos naturais e na defesa do meio  
ambiente". 
Justificativa: 
Nos termos em que consta do anteprojeto, atuação das Forças Armadas na defesa dos recursos 
naturais dependerá de lei a ser emanada do Congresso Nacional, para que o dispositivo 
constitucional adquira eficácia plena. Tal procedimento protelará o urgente e necessário socorro aos 
patrimônios vítimas de céleres ataques de devastadores, contrabandistas e quadrilhas organizadas, 
tornando inócuo o próprio dispositivo proposto.  
   
   EMENDA:00608 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Inciso IV do Artigo 89  
A nova redação proposta deve equivaler à  
originalmente consubstanciada no relatório da  
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente,  
com pequenas alterações. Qual seja, "definir, em  
todas as unidades da federação, espaços  
territoriais a serem especialmente protegidos,  
vedando qualquer modo de utilização que possa  
comprometer a integridade dos atributos que  
justifiquem a sua proteção". 
Justificativa: 
A redação apresentada enfraqueceu o dispositivo, ao vedar apenas modos de utilização que 
ameacem a integridade de “atributos relevantes”. A ideia original visava a proteção do espaço 
territorial em seu todo e não apenas o “atributo relevante” – este último passível de interpretações ao 
sabor dos interesses de agentes de degradação que considerem irrelevante, por exemplo, a Mata da 
Tijuca ou o Horto da Cantareira... 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00609 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 90  
A redação proposta: "A fauna e a flora estão  
sob a tutela do Estado, vedando-se na forma da lei  
práticas que as coloquem sob o risco de extinção  
ou submetam os animais a condições inaceitáveis de  
existência". 
Justificativa 
O dispositivo existente no anteprojeto não é autoaplicável, dependendo de lei para lograr plena 
eficácia. Por esta razão, propomos a redação em epígrafe, que possui maior abrangência, como se 
depreende de sua leitura. 
 
   
   EMENDA:00644 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 91 do  
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
Artigo 91 - A lei federal estabelecerá normas  
gerais sobre a proteção ambiental, padrões de  
qualidade do meio ambiente e defesa de recursos  
naturais, sempre observando as peculiaridades  
regionais do País.  
Parágrafo Único - os Estados e Municípios  
poderão, atendendo as disposições da lei federal,  
estabelecer normas específicas de proteção  
ambiental, padrões de qualidade do meio ambiente e  
defesa de recursos naturais, no âmbito de sua competência. 
Justificativa: 
Entendemos que o sistema sugerido na proposta anterior, ou seja, de legislações correntes, não é o 
mais adequado para a matéria.  
A União deverá determinar todas as normas gerais sobre proteção ambiental e, de acordo com o 
modelo estabelecido, os Estados e Municípios poderá estabelecer uma legislação harmônica e que, 
ao mesmo tempo, atenda às necessidades locais.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A formulação dada no substitutivo pretende contemplar solução adequada para animosidade a que 
são levados Estados e Municípios frente à omissão da lei federal e oferecer meios à unidade da 
Federação para que, atendendo às necessidades da comunidade a seus problemas específicos, 
estabeleçam a proteção adequada. 
   
   EMENDA:00645 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 91 do  
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
Art. 91 - A lei federal estabelecerá normas  
gerais sobre a proteção ambiental, padrões gerais  
de qualidade do meio ambiente e defesa de recursos  
naturais, sempre observando as peculiaridades  
regionais do País.  
Parágrafo Único - os Estados e Municípios  
poderão, atendendo as disposições da lei federal,  
estabelecer normas específicas de proteção  
ambiental, padrões de qualidade do meio ambiente e  
defesa de recursos naturais, no âmbito de sua  
competência. 
Justificativa: 
Entendemos que o sistema sugerido na proposta anterior, ou seja, de legislações concorrentes, não é 
o mais adequado para a matéria.  
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A União deverá determinar todas as normas gerais sobre proteção ambiental e, de acordo com o 
modelo estabelecido, os Estados e Municípios poderão estabelecer uma legislação harmônica e que, 
ao mesmo tempo, atenda às necessidades locais.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0644-9, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00646 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 91 do  
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
Art. 91 - A lei federal estabelecerá normas  
gerais sobre a proteção ambiental, padrões gerais  
de qualidade do meio ambiente e defesa de recursos  
naturais, sempre observando as peculiaridades  
regionais do País.  
Parágrafo único - os Estados e Municípios  
poderão, atendendo as disposições da lei federal,  
estabelecer normas específicas de proteção  
ambiental, padrões de qualidade do meio ambiente e  
defesa de recursos naturais, no âmbito de sua competência. 
Justificativa: 
Entendemos que o sistema sugerido na proposta anterior, ou seja, de legislações concorrentes, não é 
o mais adequado para a matéria.  
A União deverá determinar todas as normas gerais sobre proteção ambiental e, de acordo com o 
modelo estabelecido, os Estados e Municípios poderão estabelecer uma legislação harmônica e que, 
ao mesmo tempo, atenda às necessidades locais.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0644-9, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00647 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o., do art.  
98, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
§ 1o. - Quando afetarem agrupamentos humanos  
expressivos, tais condutas ensejarão especial  
exacerbação da pena." 
Justificativa: 
Cabe à lei penal tipificar crimes.  
Equipar a genocídio, “in abstrato”, qualquer prática ou conduta deletéria que venha afetar 
“agrupamentos humanos expressivos”, não se adequa a boa técnica legislativa, especialmente no 
que diz respeito aos princípios do Direito Penal.  
Não é possível equiparar, objetivamente, a homicídio doloso condutas e práticas que podem sequer 
depender da mais longínqua intenção do agente.  
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Parecer:   
   Rejeitada.  
O texto do substitutivo parte do princípio de que a poluição de teor a trazer risco de vida a toda uma 
comunidade, ou mesmo morte, é decorrente da falta de medidas adequadas a evitar o efeito. 
Lembremos que o incêndio que destruiu a Vila Socó em Cubatão, onde morreram dezenas de 
pessoas, não foi um mero acidente. Os dutos da Petrobrás, de onde se originou o vazamento, 
estavam sem a devida manutenção. A omissão, a nosso ver, equivale à intenção ou, para dizer o 
mínimo, o omisso assume o risco que resulte de sua omissão. 
   
   EMENDA:00648 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 91 do  
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
Art. 91 - A lei federal estabelecerá normas  
gerais sobre a proteção ambiental, padrões gerais  
de qualidade do meio ambiente e defesa de recursos  
naturais, sempre observando as peculiaridades  
regionais do País.  
Parágrafo Único - os Estados e Municípios  
poderão, atendendo as disposições da lei federal,  
estabelecer normas específicas de proteção  
ambiental, padrões de qualidade do meio ambiente e  
defesa de recursos naturais, no âmbito de sua  
competência. 
Justificativa: 
Entendemos que o sistema sugerido na proposta anterior, ou seja, de legislações concorrentes, não é 
o mais adequado para a matéria.  
A União deverá determinar todas as normas gerais sobre proteção ambiental e, de acordo com o 
modelo estabelecido, os Estados e Municípios poderão estabelecer uma legislação harmônica e que, 
ao mesmo tempo, atenda às necessidades locais.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0644-9, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00651 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o., do art.  
98, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
§ 1o. - Quando afetarem agrupamentos humanos  
expressivos, tais condutas ensejarão especial  
exacerbação da pena." 
Justificativa: 
Cabe à lei penal tipificar crimes.  
Equipar a genocídio, “in abstrato”, qualquer prática ou conduta deletéria que venha afetar 
“agrupamentos humanos expressivos”, não se adequa a boa técnica legislativa, especialmente no 
que diz respeito aos princípios do Direito Penal.  
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Não é possível equiparar, objetivamente, a homicídio doloso condutas e práticas que podem sequer 
depender da mais longínqua intenção do agente.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0647-3, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00660 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o., do artigo  
98, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
§ 1o. - Quando afetarem agrupamentos humanos  
expressivos, tais condutas ensejarão especial  
exacerbação da pena." 
Justificativa: 
Cabe à lei penal tipificar crimes.  
Equipar a genocídio, “in abstrato”, qualquer prática ou conduta deletéria que venha afetar 
“agrupamentos humanos expressivos”, não se adequa a boa técnica legislativa, especialmente no 
que diz respeito aos princípios do Direito Penal.  
Não é possível equiparar, objetivamente, a homicídio doloso condutas e práticas que podem sequer 
depender da mais longínqua intenção do agente.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0647-3, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00667 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação do artigo 98 do  
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"Art. 98 - As condutas contrárias ao meio  
ambiente e a saúde pública, bem como a desídia das  
autoridades responsáveis por sua proteção, serão  
consideradas infrações penais, na forma que a lei  
estabelecer." 
Justificativa: 
A redação qual se ostenta no Anteprojeto, bem ao contrário do desejo dos seus autores, não irá, pela 
complexidade e a técnica da redação, atingir o objetivo de obstar a degradação ambiental.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda opta pelo termo "infrações penais", suprimindo a classificação "crime". O relator entende 
que a contribuição geral da redação oferecida pelo constituinte é correta e valiosa, porém, enfraquece 
o alcance pretendido pelo dispositivo, que, aliás atende a reivindicação unânime dos 
ecologistas brasileiros, hoje reunidos em mais de 600 associações de proteção ao meio ambiente. 
   
   EMENDA:00668 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação do artigo 98 do  
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"Art. 98 - As condutas contrárias ao meio  
ambiente e a saúde pública, bem como a desídia das  
autoridades responsáveis por sua proteção, serão  
consideradas infrações penais, na forma que a lei  
estabelecer." 
Justificativa: 
A redação qual se ostenta no Anteprojeto, bem ao contrário do desejo dos seus autores, não irá, pela 
complexidade a técnica da redação, atingir o objetivo de obstar a degradação ambiental.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0667-8, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00669 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação do artigo 98 do  
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"Art. 98 - As condutas contrárias ao meio  
ambiente e a saúde pública, bem como a desídia das  
autoridades responsáveis por sua proteção, serão  
consideradas infrações penais, na forma que a lei  
estabelecer." 
Justificativa: 
A redação qual se ostenta no Anteprojeto, bem ao contrário do desejo dos seus autores, não irá, pela 
complexidade e a técnica da redação, atingir o objetivo de obstar a degradação ambiental.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0667-8, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00670 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o., do artigo  
98, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"§ 2o. - Quem, de qualquer modo, concorra  
para degradar o meio ambiente, responderá por  
perdas e danos, nos limites de sua culpa." 
Justificativa: 
Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação ambiental, deve ser responsabilizado 
pelo evento, e ser obrigado a reparar o mal que causou à coletividade. Porém é por demais grave 
estabelecer-se uma responsabilidade objetiva neste campo, porque são múltiplas as causas de 
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perturbação ao meio ambiente, sendo todas elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil 
imaginar o caso de uma atividade, que não permita supor risco de degradação ambiental, e por 
causas secundárias, absolutamente desconhecidas e imprevisíveis, gere até um acidente ecológico.  
Essas razões, nos levam a entender que uma responsabilidade sem culpa neste campo não é 
aceitável.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A legislação moderna relativa à responsabilidade civil por danos ambientais consagra a 
responsabilidade objetiva do poluidor. O avanço legislativo mundial para a matéria deve-se ao fato de 
que a persistência da responsabilidade subjetiva, isto é, a que requer a comprovação da culpa para 
configurar a obrigação de indenizar, assegura a impunidade dos agentes poluidores. É necessário 
assinalar que o dispositivo constitucional proposto regula apenas a matéria no âmbito civil, não 
atingindo a esfera penal onde, certamente, persistirá a necessidade da presença de culpa e/ou dolo 
para a correspondente responsabilização criminal. 
   
   EMENDA:00671 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o., do artigo  
98, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"§ 2o. - Quem, de qualquer modo, concorra  
para degradar o meio ambiente, responderá por  
perdas e danos, nos limites de sua culpa." 
Justificativa: 
Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação ambiental, deve ser responsabilizado 
pelo evento, e ser obrigado a reparar o mal que causou à coletividade. Porém é por demais grave 
estabelecer-se uma responsabilidade objetiva neste campo, porque são múltiplas as causas de 
perturbação ao meio ambiente, sendo todas elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil 
imaginar o caso de uma atividade, que não permita supor risco de degradação ambiental, e por 
causas secundárias, absolutamente desconhecidas e imprevisíveis, gere até um acidente ecológico.  
Essas razões, nos levam a entender que uma responsabilidade sem culpa neste campo não é 
aceitável.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0670-8, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00672 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o., do artigo  
98, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"§ 2o. - Quem, de qualquer modo, concorra  
para degradar o meio ambiente, responderá por  
perdas e danos, nos limites de sua culpa." 
Justificativa: 
Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação ambiental, deve ser responsabilizado 
pelo evento, e ser obrigado a reparar o mal que causou à coletividade. Porém é por demais grave 
estabelecer-se uma responsabilidade objetiva neste campo, porque são múltiplas as causas de 
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perturbação ao meio ambiente, sendo todas elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil 
imaginar o caso de uma atividade, que não permita supor risco de degradação ambiental, e por 
causas secundárias, absolutamente desconhecidas e imprevisíveis, gere até um acidente ecológico.  
Essas razões, nos levam a entender que uma responsabilidade sem culpa neste campo não é 
aceitável.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0670-8, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00673 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o., do art.  
98, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"§ 2o. Quem, de qualquer modo, concorra para  
degradar o meio ambiente, responderá por perdas e  
danos, nos limites de sua culpa." 
Justificativa: 
Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação ambiental, deve ser responsabilizado 
pelo evento, e ser obrigado a reparar o mal que causou à coletividade. Porém é por demais grave 
estabelecer-se uma responsabilidade objetiva neste campo, porque são múltiplas as causas de 
perturbação ao meio ambiente, sendo todas elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil 
imaginar o caso de uma atividade, que não permita supor risco de degradação ambiental, e por 
causas secundárias, absolutamente desconhecidas e imprevisíveis, gere até um acidente ecológico.  
Essas razões, nos levam a entender que uma responsabilidade sem culpa neste campo não é 
aceitável.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0670-8, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00674 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o., do art.  
98, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
§ 1o. Quando afetarem agrupamentos humanos  
expressivos, tais conditas ensejarão especial  
exacerbação da pena." 
Justificativa: 
Cabe à lei penal tipificar crimes.  
Equipar a genocídio, “in abstrato”, qualquer prática ou conduta deletéria que venha afetar 
“agrupamentos humanos expressivos”, não se adequa a boa técnica legislativa, especialmente no 
que diz respeito aos princípios do Direito Penal.  
Não é possível equiparar, objetivamente, a homicídio doloso condutas e práticas que podem sequer 
depender da mais longínqua intenção do agente.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0647-3, do mesmo autor, já apreciada. 
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   EMENDA:00675 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação do art. 98 do  
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"Art. 98. As condutas contrárias no meio  
ambiente e a saúde pública, bem como a desídia das  
autoridades responsáveis por sua proteção, serão  
consideradas infrações penais, na forma que a lei  
estabelecer." 
Justificativa: 
A redação qual se ostenta no Anteprojeto, bem ao contrário do desejo dos seus autores, não irá, pela 
complexidade e a técnica da redação, atingir o objetivo de obstar a degradação ambiental.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0668-8, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00688 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Proposta de Emenda ao Substitutivo do  
Relator da Comissão da Ordem Social."  
Substitua-se pelo art. 98 e seu § 1o. do  
Título II pelo seguinte:  
Art. As condutas contrárias ao meio ambiente  
e a saúde pública, bem como a desídia das  
autoridades responsáveis por sua proteção, serão  
consideradas infrações penais, na forma que a lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
A redação qual se ostenta no Anteprojeto, bem como ao contrário do desejo dos seus autores, não 
irá, pela complexidade e a técnica da redação, atingir o objetivo de obstar a degradação ambiental.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda7s0667-8, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00689 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Proposta de Emenda ao Substitutivo do  
Relator da Comissão da Ordem Social."  
Acrescente-se ao art. 90, Título II o seguinte:  
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- quem, de qualquer modo, concorra para degradar o  
meio ambiente, responderá por perdas e danos, nos  
limites de sua culpa. 
Justificativa: 
Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação ambiental, deve ser responsabilizado 
pelo evento, é ser obrigado a reparar o mal que causou à coletividade. Porém é por demais grave 
estabelecer-se uma responsabilidade objetiva neste campo, porque são múltiplas as causas de 
perturbação ao meio ambiente, sendo todas elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil 
imaginar o caso de uma atividade, que não permita supor risco de degradação ambiental, e por 
causas secundárias, absolutamente desconhecidas, e imprevisíveis, gere até um acidente ecológico.  
Essas razões, nos levam a entender que uma responsabilidade sem culpa neste campo não é 
aceitável.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
O aditivo proposto não se coaduna com o tema objeto do artigo 90 do substitutivo.  
Prejudicada.  
Trata-se de cópia da emenda 7s0670-8, do mesmo autor, já apreciada. 
   
   EMENDA:00764 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 96 a seguinte redação, mantido  
seu parágrafo único:  
"Art. 96. A Lei criará um fundo de  
conservação e recuperação do Meio Ambiente,  
constituído de recursos advindos das multas  
decorrentes de infrações à legislação ambiental." 
Justificativa: 
A redação proposta não só estimula a aplicação de recursos na proteção ambiental, desejo maior do 
legislador, como provê fundos para que o Poder Público possa, em caso de negligência ou má fé, 
sem prejuízo das sanções aplicáveis, agir concretamente em defesa do ambiente porventura 
agredido.  
Assim, a nosso ver, compatibiliza o desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio-
ambiente, através das conquistas de engenharia ambiental, provendo, por outro lado, efetivas 
condições ao Poder Público de vir a fazê-lo, se e quando necessário.  
   
   EMENDA:00765 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do Art. 97.  
"Art. 97. O Ministério Público e as pessoas  
jurídicas sem fins lucrativos, na forma da lei,  
são partes legítimas para requerer a tutela  
jurisdicional necessária para tornar efetivos os  
direitos assegurados neste Título." 
Justificativa: 
Ao se retirar a expressão inicial “qualquer do povo” substituindo-a por pessoas jurídicas em fins 
lucrativos, objetivando-se, além do Ministério Público, designar como partes retrocesso, pessoas 
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realmente com poderes e responsabilidades de representação e não simples pessoas naturais quase, 
não necessariamente, agem visando o interesse maior ou coletivo.  
Por outro lado, ao defender a eliminação da isenção do pagamento das custas judiciais e ônus da 
sucumbência, teve-se em manter obrigar, o autor, antes da decisão de se iniciar o processo, a maior 
reflexão em sua decisão, evitando-se não só procedimentos casuísticos sem maiores fundamentos, 
como evitar a instauração de processos impregnados de má fé, ou contendo segundas intenções, 
que não a integridade do meio ambiente.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda não pode ser acolhida porque estabeleceria uma incoerência de princípios no texto geral, 
já que não reconhece ao povo a capacidade representativa para zelar pelo seu próprio direito, 
característica esta que o substitutivo quer, com efeito, ressaltar. 
   
   EMENDA:00766 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modificar a redação do art. 94, eliminando-se  
seu parágrafo único.  
"A exploração dos recursos minerais fica  
condicionada à preservação e/ou recomposição do  
meio ambiente afetado, as quais serão exigidas  
expressamente nos atos administrativos relacionados  
à atividade, na forma da lei." 
Justificativa: 
Considerando que os atos administrativos relacionados com a atividade deverão ser estabelecidos, 
levando-se em conta a natureza do empreendimento mineral, método da lavra, localização da jazida 
e pré-estudos do eventual impacto ambiental, que tal ou qual projeto acarretará, melhor será como 
propõe a emenda, ou seja, que assim se faça nos termos e condições que vierem a ser fixadas na lei.  
Justifica-se a eliminação do parágrafo único, eis que tal decisão, à nível municipal, por certo não 
refletiria interesses maiores do Estado e União na exploração da atividade mineral. Assim retirando-
se o parágrafo único, tal decisão passaria automaticamente ao Estado, que, inclusive, tem melhores 
condições técnicas e materiais – ou seja, recursos humanos, laboratoriais e financeiros – para o 
exercício de tão importante mister.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A supressão do parágrafo único tiraria do município instrumento necessário de defesa de seus 
interesses e de sua identidade estética, frente à racionalidade econômica e técnica de 
um empreendimento que, em geral, não leva em conta a identidade histórica e cultural da 
comunidade atingida por sua implantação. Acresce que, no caso da mineração, a recomposição do 
ambiente degredado raramente factível. É preciso, portanto, que o município ganhe espaço na 
decisão. 
   
   EMENDA:00806 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b", do art. 92, do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
seguinte redação:  
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Art. 92 ....................................  
a. ..........................................  
b. "a instalação ou ampliação de usinas  
nucleares e de indústria de alto potencial  
poluidor, ouvidos os poderes legislativos das  
unidades da federação diretamente interessadas." 
Justificativa: 
A concessão para exploração de potenciais hidrelétricos é dada pelo Poder Executivo, e está sujeita 
a uma série de requisitos quanto aos efeitos que possa causar à natureza.  
A lei estabelece esses requisitos e seu cumprimento é fiscalizado pelos diversos órgãos 
encarregados de zelar pela preservação dos recursos naturais.  
Como não se trate de atividade perniciosa ou que por si só apresente grave perigo quanto à 
manutenção do equilíbrio ecológico, não se justifica esteja ela sujeita aos excepcionais sistemas de 
controle previstos no dispositivo mencionado.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Ao contrário do que sustenta a emenda, as hidroelétricas são das obras de grande porte que maior 
impacto causam no meio ambiente, destruindo cadeias vitais, habitats animais e, eventualmente, 
desarticulando a vivência centenária de comunidades. 
   
   EMENDA:00811 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda à letra b do art. 92 do Substitutivo  
da VII Comissão que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 92 - ...............................  
b - a instalação ou ampliação de usinas  
nucleares, e de indústrias de alto potencial  
poluidor, ouvidos os poderes legislativos das  
Unidades da Federação diretamente interessadas. 
Justificativa: 
Suprimiu-se do texto expressão hidroelétrica, uma vez que uma usina hidroelétrica, uma vez que uma 
usina hidroelétrica não causa poluição.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Ao conteúdo do que sustenta a emenda, as hidroelétricas são das obras de grande porte que maior 
impacto causem no meio ambiente, distribuindo cadeias vitais, habitats animais e, eventualmente, 
desarticulando a vivência centenária de comunidades. 
   
   EMENDA:00848 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 89 do Substitutivo do Relator  
da Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:  
Art. 89. Compete ao Poder Público:  
a) a utilização racional dos recursos  
naturais, salvaguardando a sua capacidade de  
renovação e a estabilidade ecológica;  
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b) recuperação e preservação ambientais,  
inclusive com a criação de reservas, parques e sítios;  
c) prevenir e controlar a poluição e os seus  
efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
d) a redução dos riscos de catástrofes  
naturais e nucleares. 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é o de reduzir o texto do dispositivo às devidas dimensões de uma norma 
Constitucional, expurgando todas as questões que podem e devem ficar na alçada do legislador 
ordinário.  
A proposta, nesta linha de atuação, segue os passos das recentes Constituições de Portugal (art. 66) 
e da Espanha (art. 45), tomando aquela como fonte mais próxima de inspiração.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Embora a Constituição Portuguesa seja fonte de inspiração de notória relevância, é preciso 
considerar as situações próprias de cada país, a serem retratadas nas opções tomadas por suas 
Assembleias Constituintes. Aqui, a aparente invasão - no Título o Meio Ambiente - da competência da 
legislação ordinária, revela a necessidade de criar mecanismos efetivos, alguns auto-aplicáveis, para 
coibir a continuidade da devastação ambiental que sequer pode ser comparada - pelas suas 
implicações até mundiais, no caso da Amazônia - à enfrentada por Portugal e Espanha. 
   
   EMENDA:00849 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 92 do Substitutivo do  
Relator da Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 
A matéria versada no dispositivo em questão é da evidente competência do legislador ordinário, não 
cabendo nos estritos limites de uma norma Constitucional, que deve cuidar de estabelecer regras 
básicas e fundamentais, deixando para a lei complementar a previsão e a regulamentação dos 
problemas de ordem concreta.  
Eis, pois, o motivo da emenda supressiva.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A relevância da matéria tratada justifica sua isenção no texto constitucional. 
   
   EMENDA:00850 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 97, do Substitutivo do  
Relator da Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 
A Constituição, em matéria de defesa da ecologia bem como de resto em todo mais, deve concentrar-
se. Na Fixação das regras básicas e fundamentais à preservação do meio ambiente, deixando para 
Lei Complementar o que for casuístico.  
Não há, pois, sentindo em o texto constitucional descer a minúcias tais como questões relativas a 
“custas judiciais” e ônus da sucumbência nas ações relativas ao meio ambiente.  
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Na linha ora proposta para o tratamento do tema, situam-se, por exemplo, as modernas constituições 
de Portugal (art. 66) e da Espanha (art. 45), ambas versando as normas sobre defesa da ecologia em 
apenas um artigo, subdividindo em alguns poucos preceitos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Deve-se considerar que a legislação ambiental brasileira existente satisfaz com propriedade, 
inúmeras necessidades de proteção ao meio ambiente. Falta-lhe, contudo, o amparo constitucional 
traduzido em regras gerais inativas e, em muitos casos em dispositivos autoaplicáveis. Há que levar 
em conta, ainda que os textos constitucionais têm compromisso com as realidades nacionais e 
devem encontrar a medida exata para atingir seus objetivos sociais, mesmo que isso leve a supostas 
pormenorizações. O que não parece razoável é estabelecer um número determinado de artigos e 
tentar aprisionar neles a totalidade dos princípios necessários a regular o pacto de forças 
que compõem a sociedade. 
   
   EMENDA:00860 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 91 do substitutivo do Relator  
da Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:  
"Art. 91. O direito federal, em matéria  
ambiental, tem prioridade sobre o direito dos  
Estados e Municípios. 
Justificativa: 
A emenda busca atribuir a União competência básica para legislar sobre assuntos de meio ambiente, 
excluindo, assim, a hipótese de competência legislativa concorrente da União, Estados e Municípios.  
Esta concorrência sempre estabelece uma superposição inconveniente e prejudicial de normas, 
propiciando em consequência, excessos de âmbito local e estadual, de conteúdo pseudo-social e 
clientelístico.  
A primazia do direito federal sobe o local é princípio salutar em qualquer regime federativo, como o 
nosso, sendo preocupação de inúmeras Constituições estrangeiras, a citar a da Alemanha (art. 31), 
estabelecer esta hierarquia expressamente na Constituição.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A intenção do substitutivo é manter a livre iniciativa dos Estados e municípios que, conforme mostra a 
experiência brasileira, no campo da proteção ao Meio Ambiente, tem sito tolhida em prejuízo dos 
redamos conservacionistas de suas comunidades. 
   
   EMENDA:00861 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 98 do Substitutivo do Relator  
da Comissão de Ordem Social, a seguinte redação:  
Art. 98. O Poder Público velará pela  
proteção, conservação e preservação do meio  
ambiente e pela melhoria da qualidade de vida,  
conciliando-as com o desenvolvimento social e econômico.  
Parágrafo único. A lei ordinária regulará as  
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hipóteses de violações, bem como a obrigação de  
reparar o dano causado. 
Justificativa: 
Funda-se a presente proposta na necessidade de fazer constar da Constituição regras básicas sobre 
a preservação e conservação do meio ambiente, harmonizando a defesa da ecologia com as 
exigências do desenvolvimento econômico e a geração de empregos produtivos.  
De outra parte, faz-se necessária expungir do texto todas as questões cuja previsão e 
regulamentação são da alçada do legislador ordinário.  
As normas constitucionais devem concentrar-se na fixação das regras básicas e fundamentais, 
deixando para lei complementar o que for casuístico.  
Não há sentido em o texto constitucional descer a minucias como a previsão dos tipos penais com 
que serão punidos certos danos ecológicos (v. g. “genocídio”).  
Na linha que propugnamos para o tratamento do tema, situam-se, por exemplo, as modernas 
Constituições de Portugal (art. 66) e da Espanha (artigo 45), ambas versando as normas sobre 
defesa da ecologia em apenas um artigo, subdivididos alguns poucos preceitos.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A emenda concorda com o mérito dos dispositivos alinhados no substitutivo, ressalvando a 
conciliação entre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento, que é o propósito precípuo do texto 
constitucional. 
   
   EMENDA:00921 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "culpa" pela palavra  
"dolo" § 2o. do art. 98. 
Justificativa: 
A figura jurídica que se pretende comtemplar na norma é o Dolo e não a Culpa.  
O Dolo compreende a intenção do agente, a Culpa pelo contrário, pressupõe a admissão pela 
possibilidade do dano, embora essa não seja a vontade do agente.  
   
   EMENDA:00962 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Título II, do Meio-Ambiente, do  
substitutivo da Comissão VII:  
Art. As propriedades, quer florestais,  
naturais, científicas, arqueológicas, históricas e  
artísticas, reconhecidas como de interesse  
municipal, estadual e (ou) internacional, serão  
isentas de quaisquer tributos.  
Parágrafo Único. Os proprietários das áreas  
acima definidas terão tratamento fiscal diferenciado. 
Justificativa: 
Via de regra os proprietários de bens acima definidos, diante da impossibilidade legal da exploração 
econômica, apressam sua destruição.  
Ora, é necessário inverter o processo a fim de criar o interesse pela sua preservação e não pela sua 
destruição.  
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Parecer:   
   Rejeitada.  
A elaboração do Anteprojeto da Subcomissão consagrou princípio, respeitado na atual fase 
constituinte, em função do qual retiramos dispositivos que atentavam contra sua coerência.  
No caso, a emenda contempla situação na qual proprietários de seus receberiam benefícios 
financeiros pelo fato de possuir o que, de uma maneira ou de outra, já lhe proporciona o devido lucro 
ou benefício. Um dos pontos de honra da nova Constituição deverá ser, segundo entendemos, a 
eliminação de privilégios e o fim do repasse da poupança pública para subsidiar atividades que 
deveriam assumir seus deveres sociais e os ônus próprios de suas opções econômicas. Por outro 
lado, se um proprietário atenta contra o caráter social da propriedade  
e destrói espaços especialmente protegidos, deverá sofrer as penas da lei pelo seu ato e jamais 
receber uma espécie de gratificação da sociedade para que cumpra a lei. 
   
   EMENDA:00983 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao art. 90, a seguinte redação  
Art. 90 - A fauna e a flora serão protegidas,  
na forma da lei, que estabelecerá áreas mínimas de  
preservação, por unidade federada, sob forma de  
parques nacionais, reservas biológicas e outras  
unidades equivalentes. 
Justificativa 
A proteção da fauna e flora somente será efetiva, se garantidas áreas mínimas de preservação, que 
propiciem a manutenção equilibrada dos diversos tipos de ecossistemas. 
Neste sentido torna-se imprescindível a adição, ora proposta, no sentido da mais clara e inequívoca 
garantia da preservação ambiental. 
 
   
   EMENDA:00984 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dá nova redação ao inciso IX do art. 8o.  
Art. 8o. Exigir, para a instalação de  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudo prévio de impacto  
ambiental, por entidade científica nacional,  
prioritariamente de caráter regional, cuja  
avaliação será feita em audiência pública. 
Justificativa: 
A experiência histórica demonstra a necessidade de cercar a decisão final de atividades 
potencialmente negativas para o meio ambiente, de maiores cautelas. A proposta objetiva condicionar 
essa decisão a estudo científico confiável, prévio publicamente discutido.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. O pleito está acatado na formulação do Substitutivo que, ao abrir a 
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avaliação dos estudos em junta para o público, atende ao direito tanto da comunidade quanto das 
entidades científicas. 
   
   EMENDA:01006 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 91 do Substitutivo da Comissão  
a seguinte redação:  
"A União, os Estados e os Municípios, ouvido  
o Poder Legislativo, podem estabelecer, ainda que  
cumulativamente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais, indenizando em moeda  
corrente os proprietários, na razão direta das  
limitações a serem estabelecidas." 
Justificativa: 
Como está redigido, concentrar-se-á nas mãos do Executivo demasiados poderes, sem que o povo 
seja ouvido, como recomenda-se nas democracias. E se evitará perseguições, como vemos 
frequentemente. Por outro lado, não é justo haver tais limitações sem a respectiva indenização. Faz-
se justiça e evita-se abusos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda propõe duas mudanças. A primeira restringe a capacidade normativa do Executivo, 
necessária a atender as questões, de interesse nacional, regional ou local. A segunda, propicia 
situações esdrúxulas tais como a indenização a um poluidor pelo fato de restringir sua ação ilegítima 
e antissocial. 
   
   EMENDA:01008 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Caput do art. 89 do Substitutivo da  
Comissão VII, a seguinte redação:  
"Compete ao Poder Público, dentro da  
respectiva esfera de competência:" 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de distribuição de competência e de organização do Estado. Assim, a 
competência que ora se pretende, deverá coadunar-se com a competência de legislar que vier a ser 
atribuída à União, ao Estado e ao Município.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O artigo citado trata dos deveres do Poder Público e não de distribuição de competência, como 
entende a emenda. Tal característica, marcada pelo seu tom afirmativo, deve permanecer como uma 
das sustentações da eficácia do texto constitucional. 
   
   EMENDA:01009 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 94 do  
Substitutivo da Comissão VII.  
"Art. 94 - suprimir "preservação e/ou  
recomposição" e acrescentar em seu lugar, "a  
recomposição estética". 
Justificativa: 
A preservação do meio Ambiente significa a manutenção tal como se encontra, o que em muitos 
casos será, social e economicamente, muito mais prejudicial, do que sua utilização condicionada, 
devendo, todavia, aquele que faça a exploração mineral, ficar compelido à sua recomposição 
estética.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
A consideração feita pela emenda enriquece o texto, na medida em que aponta impropriedade de 
termo utilizado na redação original, defeito este corrigido no presente substitutivo. 
   
   EMENDA:01037 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao art. 98, do Substitutivo  
apresentado pelo relator da Comissão, mais o  
§ 3o., com a seguinte redação:  
Art. 98 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
............................................  
§ 3o. - É dever do poder público, e da  
coletividade, o combate e controle da poluição  
sonora, no meio ambiente, nos termos da lei. 
Justificativa: 
A organização Mundial de Saúde considera o problema do barulho nas cidades uma ameaça à 
saúde, já que atinge diretamente o sistema nervoso do homem.  
É notório que o ruído nas grandes cidades, produzidos pelo uso indevido das buzinas, descargas 
livres e aceleramento desenfreado de motocicletas e automóveis, em suas andanças diárias, 
notadamente à noite, prejudicam grandemente o sossego público. Sofrem os idosos, as crianças, e 
todos são tomados de sobressaltos.  
Várias queixas se têm erguido na imprensa nacional, mas, infelizmente, nada tem sido feito para 
coibir tais abusos.  
Cabe ao poder público prevenir controlar e fiscalizar a poluição, sob todos os seus aspectos, 
porquanto, imperceptivelmente está contribuindo para afetar a capacidade auditiva daqueles que são 
diretamente atingidos.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Os incisos VII, VIII, IX e XII do art. 89 contemplam o teor da emenda, cujo sentido restritivo deverá ser 
regulamentado por legislação posterior. 
   
   EMENDA:01049 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   "Art. 89  
VIII a) - definir as exigências do meio  
ambiente, para elaboração de projetos integrados e  
otimizados de bacias hidrográficas  
Art. 92 .............................. 
a - os planos e programas relativos à  
utilização da Floresta Amazônica, da Mata  
Atlântica, do Pantanal, da Serra Costeira, da  
bacia hidrográficas e do subsolo (grifou-se);  
b - a instalação ou ampliação de usinas  
nucleares, hidro e termoelétricas e de indústrias  
de alto potencial poluidor, ouvidos os poderes  
legislativos das unidades da Federação diretamente  
interessados. (grifou-se). 
Justificativa: 
Inserir o inciso VIII a – no Art. 89.  
Exigência constitucional necessária, para que os projetos de bacia hidrográfica sejam integrados e 
otimizados, de modo que atendam às necessidades da flora e fauna locais.  
A otimização de projetos é um imperativo que se impõe no Brasil, essa análise não é usual nos 
projetos.  
O desenvolvimento do País deve ser programado, os planos devem ser feitos por bacias 
hidrográficas como técnica de planejamento hidrológico.  
Pede-se inserir, no Art. 92, a alínea a) com a redação aqui apresentada.  
Acrescentou-se a parte grifada.  
O art. 94 trata da exploração dos recursos minerais que poderão estar na superfície ou no subsolo.  
Colocou-se e no subsolo na alínea a) para submeter, a prévia autorização do Congresso Nacional, os 
planos que possuem trazer poluição aos lençóis de água subterrâneos, É uma abordagem diferente 
da exploração.  
Ponto muito importante porque a limpeza dos mananciais subterrâneos é impossível, apenas 
consegue-se diminuir esse tipo de poluição, quando já instalado.  
Idem para alínea b).  
Inovou-se a parte grifada.  
As usinas termoelétricas são altamente poluidoras das águas superficiais quando não possuem torre 
de refrigeração.  
A poluição térmica, nesse caso, é altíssima muito pior do que das hidroelétricas.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
A emenda está prejudicada nos termos do Artigo 23, § 2o. do Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:01092 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do Artigo 98 do  
Substitutivo da Comissão de Ordem Social. 
Justificativa: 
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A penalidade aplicada àquele que comete o homicídio doloso é por demais severa. Nota-se, na 
atualidade, uma tendência para a despenalização, por já ter sido constatado que penas por demais 
severas não recuperem os delinquentes mais sum os fabricam com maior requinte.  
Parecer:   
   rejeitada.  
A delinquência que se quer evitar, no caso, está a um nível difuso, que foge às hipóteses 
normalmente contempladas pela lei penal. Seu efeito, contudo, pode atingir as condições 
de sobrevivência de centenas de pessoas, de maneira até letal, e, se efetua, em geral, pela omissão 
na qual está embutido grave desprezo pela vida alheia, passível de pena de severidade coerente com 
o crime social perpetrado. 
   
   EMENDA:01175 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Modifica-se a redação do Art. 91, a saber:  
"Art. 91 - A União, os Estados e os  
Municípios podem estabelecer restrições legais e  
administrativas visando a proteção ambiental e a  
defesa dos recursos naturais, na forma da lei". 
Justificativa: 
Ao se propor a remessa do disciplinamento da matéria para a lei ordinária, objetiva-se dar, 
principalmente aos Municípios e Estados, o tempo necessário para melhor adequar e conciliar as 
normas que regerão os recíprocos interesses ecológicos e econômicos envolvidos, e o 
estabelecimento do fórum no qual as decisões serão tomadas.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Contemplada pela nova redação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:01183 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se, onde couber (art. 1o., incisos  
II e VI: art. 44, incisos VI e VII: Título II:  
art. 88; art. 89, inciso VIII: art. 94, caput;  
art. 96 e parágrafo único; art. 98; art. 99):  
"ambiente" no lugar de "meio ambiente" 
Justificativa: 
Embora bastante disseminada a expressão “meio ambiente”, inclusive em textos legais vigentes, 
trata-se de pleonasmo.  
Observe-se como a Constituição portuguesa, em seu Capítulo II – Direitos e Deveres Sociais, artigo 
66 (Ambiente e Qualidade de vida), faz uso da expressão “ambiente” isolada.  
A Constituição peruana, de 12 de julho de 1979, no Título III – Del Régimen Economico – Capítulo II – 
De los Recursos Naturales, usa a expressão isolada em seu artigo 123 – “Yodos tienem el derecho 
de habitar em ambiente saludable, exologicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida y la preservacíon del paisaje y de la naturaliza. Todos tienem el deberde conservar dicho 
ambiente.  
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Es obligacion del Estado prevenir y controlar la contaminación ambientar.” Em vários idiomas a 
expressão “ambiente” é designada por uma única palavra: 
AMBIENTE/ENVIRONNEMENT/UMWELT/ENVIRONMENT. 
Parecer:   
   Rejeitada. Ao ponto de vista acadêmico, a interpretação dada pela emenda é de absoluta 
procedência, porém, a expressão meio ambiente, está consagrada no Brasil, malgrado sua 
redundância. Considera-se, neste sentido, que o próprio organismo governamental dedicado ao setor 
chama-se Secretaria Especial do Meio Ambiente. 
   
   EMENDA:01232 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   O artigo 92 fica assim redigido:  
"Art. 92 - Dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional:  
a - os planos e programas relativos à  
utilização da Floresta Amazônica, da Mata  
Atlântica, do Pantanal, da Zona Costeira e das  
bacias hidrográficas, constituindo este  
patrimônio nacional, assegurando-lhes, sempre,  
conservação de seus ecossistemas."  
b - instalação ou ampliação de usinas  
nucleares, hidroelétricas e de indústrias de alto  
potencial poluidor, ouvidos os poderes  
legislativos das unidades da Federação diretamente  
interessadas. 
Justificativa: 
A redação do artigo 92 do Substitutivo em referência atinge os objetivos de preservação das áreas 
que constituem verdadeiros relicários. Entretanto, a constituição de “patrimônio nacional” tornará 
preciosos ainda mais nossos santuários ecológicos.  
É a nossa reverência à exuberante natureza que cederá espaços à exploração econômica, mas será 
intocável enquanto não se estabeleça plano e programa de sua utilização.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
O destaque dado aos temas traz implícita a conceituação dada pelo Constituinte. 
   
   EMENDA:01246 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da  
Ordem Social, a seguinte emenda:  
Art. - O direito à propriedade privada do  
solo, na área rural, e ao exercício de atividades  
econômicas, na área urbana implica o dever de  
zelar pelo equilíbrio ecológico necessário ao bem-  
estar público.  
Art. - Lei federal disporá sobre os crimes  
contra o meio ambiente, observando os seguintes princípios:  
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a - A gradação de pena deverá incluir a  
prisão e/ou a perda do direito de propriedade,  
para os casos que estabelecer;  
b - Todo dano causado ao equilíbrio ecológico  
obriga a recuperação e/ou indenização às vítimas  
ou herdeiros, sem prejuízo das demais sanções  
penais e/ou administrativas;  
c - Os crimes de que trata o caput deste  
artigo são passíveis de ação popular. 
Justificativa: 
As normas que regem, atualmente, no Brasil, a proteção ao meio ambiente, são corretas mais não 
eficazes. Entre a legislação e seu efetivo cumprimento vai uma inacreditável distância, que é a 
medida dos abusos e crimes de toda ordem que se cometem, diariamente, contra a vida da 
população, através de danos causados ao seu meio ambiente.  
Se considerarmos o que representam os recursos naturais dilapidados; o transtorno social e 
econômico decorrente do desequilíbrio ecológico; a gravidade da alteração de condições de 
reprodução de cadeias vitais básicas para a própria qualidade e quantidade dos nossos suprimentos 
alimentares, diríamos que a preocupação com o montante de nossa dívida externa é de atroz 
ingenuidade.  
O que perdemos em patrimônio real, aí inclusa a saúde pública, é muito maior, sem dúvida.  
Vivemos uma situação esquizofrênica, dividida. Legislamos bem sobre meio ambiente, mas não 
temos nenhum compromisso com a relação de causa e efeito. Por vários motivos: secular 
condescendência, tibieza e aliança do Estado com grupos econômicos e elites do poder; falta de 
instrumentos de defesa e de consistência na sociedade; e, sobretudo, certeza de impunidade por 
parte dos transgressores.  
A Constituição deverá, pela primeira vez, no País – e este é um dado histórico da maior 
transcendência – dar poder à comunidade responsabilidade ao Estado e impor limites severos à ação 
dos predadores do patrimônio público.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. A Emenda trata de dois temas. O primeiro está contemplado, de maneira 
mais abrangente, no art. 1o, inciso VII, do Título I- da Ordem Social. O primeiro está acolhido, com a 
redação adaptada à unidade do substitutivo. 
   
   EMENDA:01272 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Altere-se a redação dada ao inciso IX, do art. 89:  
"...........................  
IX - exigir estudo multidisciplinar de impacto  
ambiental, previamente à tomada de decisão por  
órgão público ou entidade privada, relacionada a  
obras ou a investimentos em projetos, programas ou  
planos potencialmente causadores de degradação  
ambiental, que terá caráter vinculante e ampla  
divulgação, em cuja avaliação será assegurada a  
participação da comunidade interessada. 
Justificativa: 
...redação do substitutivo não contempla a multidisciplinariedade característica dos estudos de 
impacto ambiental (E.I.A.). A nova redação corrige esta lacuna e caracteriza o E.I.A. como requisito 
condicionante – dotado de caráter vinculante – para o processo decisório sobre ações, públicas ou 
privadas, capazes de provocar degradação do ambiente.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
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Os pormenores acrescidos ao original definem procedimentos a serem regulamentados 
posteriormente, tendo em vista a norma genérica constitucional. 
   
   EMENDA:01273 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 89 o inciso que segue:  
"............................  
XIII - planejar a utilização e a gestão dos  
recursos ambientais, mediante instrumentos  
normativos próprios, aprovados por lei". 
Justificativa: 
A ação do Poder Público, em questões ambientais, deve ser sempre preventiva, antecipadora e para 
tanto necessariamente subsidiada por recursos técnicos e científicos, e consequentemente planejada.  
O anteprojeto da Subcomissão omitiu este recibo, embora o estágio jurídico alcançado hoje preveja a 
Política do Meio Ambiente e dentre seus princípios esteja compreendido o planejamento e 
fiscalização do uso dos recursos ambientais.  
O dispositivo proposto prevê o planejamento da utilização e da gestão dos recursos ambientais, que 
decorrerá de instrumentos normativos que contarão com a participação do Poder Legislativo. Desta 
forma valoriza-se a contribuição efetiva dos representantes populares na política ambiental brasileira.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O objetivo pretendido é resultado necessário do atendimento às exigência estabelecidas no 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:01277 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 89, inciso VII:  
"... monitoramento ...". Em lugar de "...  
monitorização..." 
Justificativa: 
Já está radicada na literatura técnica a expressão “monitoramento”, como sinônimo de 
acompanhamento e controle de parâmetros funcionais.  
Monitorização – substantivo derivado verbal (monitorizar), seria relativo à ação de comandar o 
funcionamento de aparelhos ou partes de aparelhos, por meio de instrumentos eletrônicos (v. Novo 
Dicionário Aurélio, 1ª. edição, 5ª impressão, pg. 940 – verbete Monitor).  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O substitutivo optou por termo já dicionarizado que parece atender, em sentido lato, ao propósito do 
dispositivo. 
   
   EMENDA:01278 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescentar no art. 89, inciso IV:  
".................................  
IV - definir, mediante lei, em todas as  
unidades da Federação..." 
Justificativa: 
Deve-se adotar como princípio, na administração das unidades de conservação ambiental, a 
obrigatoriedade da sua instituição ou modificação mediante lei. Esta é a garantia de que o Poder 
Executivo ficará condicionado a que a coletividade seja ouvida, quando as áreas e conservação 
possam ser afetadas por iniciativa dele.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:01279 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 94:  
Art. 94 - A exploração de recursos minerais  
fica condicionada à conservação ou à recomposição  
do ambiente afetado, cuja exigência constará dos  
atos administrativos que a autorizarem, em  
conformidade às conclusões do estudo de impacto  
ambiental. 
Justificativa: 
Conforme a opinião de participantes no debate havido dia 06 de junho de 1987, no Auditório Nereu 
Ramos, da Câmara dos Deputados, presentes as entidades representativas do movimento 
ambientalista, é erro conceitual falar-se em preservação, quando o recurso sofre qualquer 
intervenção do homem, mormente no caso de exploração de recursos minerais, que acarreta seu 
exaurimento. 
In fine, a redação dada ao artigo reforça a exigência e o caráter vinculante prévio estudo de impacto 
ambiental.   
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A emenda enriquece o substitutivo ao sugerir termo que aperfeiçoa a norma e lhe define com mais 
precisão o alcance. 
   
   EMENDA:01280 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Altere-se a redação data ao art. 92, alínea "b":  
"...................................  
b) a instalação ou ampliação de usinas  
nucleares, de usinas hidroelétricas de grande  
porte, de indústrias de alto potencial poluidor, e  
de depósitos de rejeitos nucleares, após consulta  
plebiscitária à comunidade local interessada". 
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Justificativa: 
A experiência nacional já registra os casos de usurpação do patrimônio coletivo, pelo exclusivo 
desígnio do Poder Executivo central, exemplificados em Angra dos Reis e Sete Quedas. Cubatão, a 
poluição na Grande Porto Alegre ocasionada pela fábrica Borregghard, a fábrica de cimento do Grupo 
Champallimaud, em Minas Gerais, também atestam o descaso pelo interesse das populações com 
que são tomadas decisões provadas de investimentos, com elevada concentração de capital. O 
dispositivo proposto contém valioso mandamento para o planejamento ambiental e sua cogestão, por 
parte das comunidades interessadas. Serão duas as instâncias autorizativas para os 
empreendimentos mencionados poderem viabilizar-se: a consulta popular e a autorização do Poder 
Legislativo. Tudo sem prejuízo da realização prévia de impacto ambiental (E.I.A), segundo 
adequadamente dispõe o mesmo anteprojeto.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O relator entende que os descaminhos trilhados pelo programa nuclear brasileiro, até o momento, 
decorreram, em grande parte, da autonomia de decisão descabida e autoritária do Poder Executivo, 
em matéria que envolve o mais alto interesse nacional e a própria vida da comunidade. A participação 
decisiva do Congresso Nacional nas definições do setor é inovação necessária e suficiente para 
colocá-las em discussão qualificada com a sociedade, visto que envolve aspectos de alta tecnologia, 
a serem aprofundados com as entidades científicas idôneas dedicadas ao assunto. 
   
   EMENDA:01281 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 98, § 2o.  
"............................  
§ 2o. - O responsável é obrigado,  
independentemente da existência de culpa, a  
indenizar ou reparar integralmente os danos  
causados por sua ação ou omissão." 
Justificativa: 
O acréscimo da palavra “integralmente” visa inscrever dispositivo constitucional que impeça o 
legislador ordinário de estabelecer limitações à obrigação de indenizar ou reparar o dano ambiental, 
como ocorre atualmente na legislação especial relativa aos danos provocados por acidentes 
nucleares. No recente caso Chernobyl, foi possível verificar a magnitude da entidade do risco nuclear, 
com repercussões significativas a nível internacional, o que serve a todos como alerta. Entretanto, em 
outras hipóteses como as de poluição industrial, também não se deve permitir quaisquer limitações à 
obrigação de indenizar.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:01323 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Do Meio Ambiente  
Suprima-se o art. 95. 
Justificativa: 
Estaremos, se for aprovada esta prerrogativa de ação das Forças Armadas na Segurança Interna, 
retrocedendo e criando situação muito mais autoritária que a prevista em qualquer ditadura, pois seria 
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um precedente inadmissível para ingerências e intromissões de toda espécie, e sob qualquer 
pretexto.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
É fato conhecido que a exuberância e a extensão de certos ecossistemas, no Brasil, superam até 
mesmo a capacidade de o país zelar por eles de maneira apropriada. Aplicam-se nonas incipientes 
educação e proteção ambiental à vastidão de um território que obriga, por exemplo, o Pantanal, a 
Amazônia ou os quase oito mil quilômetros de costa, o maior litoral do Atlântico Sul. É de per si 
inimaginável outra força organizada, no país, que não as Forças Armadas, capaz de intervir com 
eficácia e fazer cessar, em ocasiões específicas atentados aos recursos naturais e ao meio ambiente 
nos locais citados. No Pantanal colhem-se demonstrações suficientes dessa situação, com 
o assassinato, pelos "courenos", de membros da Política Civil que não dispõe de meios, infraestrutura 
e recursos humanos suficientes para impor a presença do Estado na defesa do bem comum. 
   
   EMENDA:01324 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 98, "caput":  
"Art. 98. As práticas e condutas lesivas, ou  
que coloquem em risco o ambiente, bem como a  
omissão e desídia das autoridades competentes para  
sua proteção, serão consideradas crime, na forma  
da lei ..." 
Justificativa: 
Propõe-se a substituição da expressão “deletérias” por “lesivas ou que coloquem em risco”, por não 
ser aquela expressão consagrada pela legislação ambiental brasileira; e acrescenta-se o risco 
ambiental, como hipótese para caracterização do crime ambiental.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Acatado o termo mais abrangente proposto pela emenda. 
   
   EMENDA:01325 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Transforma-se em artigo o atual Parágrafo  
único do artigo 96, do substitutivo do Relator.  
Art. - Nenhum tributo incidirá sobre as  
entidades sem fins lucrativos dedicadas à defesa  
dos recursos naturais e do ambiente. 
Justificativa: 
A presente emenda decorre do Pedido de Destaque para a Emenda 700395-1 apresentada ao 
anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, relativa ao artigo 45, atual 96.  
Uma vez aceita a emenda substitutiva apresentada, sob forma de destaque, para a redação dada ao 
artigo 96, verifica-se que o Parágrafo único passa então a requerer tratamento autônomo, por 
constituir-se em matéria distinta – imunidade tributária – em benefício das entidades ambientalistas.  
   
   EMENDA:01326 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 90. 
Justificativa 
Torna-se desnecessário, por redundante e pelo anacronismo da formulação, o art. 90, em virtude dos 
dispositivos dos artigos 88 e 89, incisos I, II, IV e VI. 
O ambiente ecologicamente equilibrado pressupõe a proteção dos processos vitais nele abrigados, 
por conseguinte flora e fauna, pois tais elementos são indissociáveis, na moderna e científica visão 
ecológica. A cadeia trófica exemplifica a inter-relação simbiótica entre flora, fauna e meio físico. 
Os dispositivos contidos pelos incisos I, II, IV e VI, do artigo 89, determinam ações objetivas e 
concretas, que não poderão prescindir de medidas para proteção da flora e fauna (manejo ecológico, 
preservação da diversidade do patrimônio genético, proteção aéreas, gerenciamento costeiro e 
desenvolvimento sustentado de recursos naturais). 
 
   
   EMENDA:01327 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Altere-se a redação dada ao artigo 89, inciso XI:  
"..................................  
XI - promover a educação ambiental em todos  
os níveis de ensino". 
Justificativa: 
Educação ambiental já está tornando-se expressão de uso corrente, largamente aceita, em textos 
técnicos e nos meios especializados. Convém mantê-la pela sai simplicidade e para evitar o 
pleonasmo “meio ambiente”.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:01328 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dá nova redação as alíneas I, IV, VII, VIII, X e XI do artigo 89:  
"Art. 89. - .................................  
..................................................  
I - Manter os processos vitais,  
indispensáveis para garantir a perenidade da vida  
e o manejo ecológicos espécies e ecossistemas.  
IV - Definir, em todas as unidades da  
Federação, áreas naturais e seus componentes a  
serem especialmente protegidos, vedando qualquer  
modo de utilização que compromete a integridade  
dos seus atributos relevantes.  
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VII - Estabelecer o monitoramento da qualidade  
ambiental, com prioridade para as áreas críticas,  
potencialmente sujeitas à agressão ambiental,  
mediante redes de vigilância ecológica.  
VIII - Controlar a produção comercialização,  
importação, exportação e uso de técnicas, métodos  
e substâncias que comportem riscos para o meio  
ambiente e a qualidade da vida.  
X - Garantir acesso livre, pleno e gratuito  
às informações sobre a qualidade do meio ambiente  
e sobre projetos energéticos ou outros que sejam  
potencialmente nocivos à vida.  
XI - Promover a educação sobre o meio  
ambiente e o patrimônio natural a todos os níveis  
de ensino. 
Justificativa: 
A presente visa complementar a redação original, dando-lhe expressões mais técnicas e 
assegurando maior alcance.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Contribuição relevante, sendo mantido a redação original em favor da concisão, mantido o 
atendimento à emenda, no seu mérito. 
   
   EMENDA:01401 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se os artigos 96 e 97, no capítulo "Do  
Meio Ambiente", do Título II, o artigo com a  
seguinte redação:  
"Art. .... - Fica criado o título da Dívida  
Ambiental, que é título público a ser utilizado  
nas indenizações de desapropriações de interesse  
ambiental necessárias para assegurar ao Estado a  
propriedade e posse de um volume de áreas  
fundamental a um ambiente sadio e equilibrado,  
conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 
Torna-se cada vez maior a necessidade de o Estado assumir o controle de áreas ou ecossistemas 
representativos como forma de manter e preservar o patrimônio ambiental (genético) a ser usufruído 
por toda a população e a ser transmitido às gerações futuras.  
Tais títulos, à semelhança do já criado para facilitar os processos de desapropriações com vistas à 
implantação da Reforma Agrária, viriam promover as reais condições para o Estado, sem 
desembolsos imediatos grandiosos, assumir o controle mais efetivo do bem ambiental.  
Os gastos econômicos decorrentes dos novos conhecimentos da biota e usufruto do potencial 
genético decorrente da preservação desses ecossistemas serão a contrapartida financeira para o 
pagamento dos títulos da dívida ambiental.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Emenda de notável oportunidade, porém, foge ao âmbito da elaboração constitucional pertinente a 
esta Comissão. 
   
   EMENDA:01427 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 89, Título II, do  
Substitutivo o seguinte inciso, renumerando os que  
lhe seguem:  
"VII - Instituir regimes tributários  
especiais e "e isenções fiscais" que estimulem a  
preservação ambiental e a atuação de entidades  
civis não governamentais, sem fins lucrativos." 
Justificativa: 
As “isenções fiscais” deverão estimular a preservação ambiental. Uma parte considerável dos 
recursos de vegetação (matas nativas) encontra-se em propriedades particulares. Caso não haja 
estímulos fiscais dificilmente manteremos as reservas naturais que estão em mãos de particulares.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Atendida no seu mérito, com adaptações redacionais. 
   
   EMENDA:01428 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 91, Título II, do Substitutivo:  
"Art. 91. A União, os Estados e os Municípios  
podem estabelecer limitações e restrições legais e  
administrativas relacionadas à proteção ambiental,  
à defesa dos recursos naturais e ao gerenciamento  
das bacias hidrográficas, mesmo no caso de já  
haver dispositivo regulando a matéria, para suprir  
as suas lacunas ou deficiências ou para atender os  
interesses nacionais, regionais e as  
peculiaridades locais, desde que não dispensem ou  
diminuam as exigências anteriores. 
Justificativa: 
Atualmente é competência exclusiva do DNAEE o gerenciamento de bacias hidrográficas, através 
dos seus “comitês integrados”.  
Este manejo e gerenciamento de recursos hídricos visa dentre outros fatores, manutenção dos 
mananciais e o volume e a qualidade dos corpos d’agua, como forma de assegurar possibilidade de 
abastecimento à demanda existente e futura.  
Hoje, um dos problemas fundamentais dos municípios é assegurar a utilização adequada dos seus 
recursos hídricos possibilitando o abastecimento de sua população. Esta questão é de tal magnitude 
que, ao nosso ver, merece ser ressaltada.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida em dispositivo específico acrescido ao art. 89 do substitutivo original. 
   
   EMENDA:01430 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso IV, art. 89, Título  
II, do Substitutivo:  
"IV - Definir, implantar e manter espaços  
territoriais e seus componentes a serem  
especialmente protegidos em razão de sua  
importância ecológica, social, paisagística,  
cultural e científica, ficando vedado qualquer  
modo de utilização que possa comprometer a  
integridade dos atributos que justificam sua proteção. 
Justificativa: 
Não basta o poder público decretar espaços territoriais a serem especialmente protegidos caso não 
tenha condições de viabilizar sua implantação e manutenção. Atualmente a Secretaria Especial do 
Meio Ambiente (do M.D.U.) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (do Ministério da 
Agricultura) se deparam com sérios problemas, não na definição de novas áreas a serem protegidas 
mais sim na manutenção das mesmas.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Acolhida, com adaptação redacionais visando a concisão. 
   
   EMENDA:01431 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 89, Título II, do  
Substitutivo o seguinte inciso, onde couber:  
"Instituir a proteção ambiental como expansão  
da função social da propriedade prevalecendo a  
limitação sobre o uso do bem por parte do proprietário." 
Justificativa: 
A relação de administração, cuja característica é a finalidade pública, contrasta com a relação de 
direito subjetivo, cuja característica é a vontade do indivíduo. O direito de propriedade poderá sofrer 
limitações administrativas legítimas (devendo ser ressalvados o instrumento do tombamento, da Lei 
6.902 e de proteção de bacias hidrográficas) no interesse e benefício da coletividade.  
É necessário pensar uma nova concepção constitucional do direito de propriedade (pública ou 
provada, urbana ou rural) rigorosamente vinculada à sua função social, de modo que o exercício do 
direito seja facultado apenas em conformidade com o interesse da comunidade, inibindo-se assim 
condutas a ela lesivas.   
Parecer:   
   Prejudicada.  
Nos termos do art. 1o., inciso VII do Título I - Da Ordem Social, a emenda está contemplada no 
substitutivo, em local próprio, visto que trata de tema da organização social, ultrapassando a inegável 
pertinência à área de meio ambiente. 
   
   EMENDA:01457 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Parágrafo único do art. 94:  
"Art. 94 ....................................  
............................................  
Parágrafo único - Os atos administrativos de  
que trata este artigo dependerão da aprovação do  
órgão estadual a que estiver afeta a política  
ambiental, ouvido o município. 
Justificativa: 
A tarefa de aprovação dos atos previstos no “caput” do art. 94 impõe a existência de recursos 
técnicos e humanos que nem sempre a municipalidade dispõe. Ademais, as atividades previstas 
podem ter repercussões em outros municípios, o que poderia gerar conflitos de jurisdição. Daí a 
necessidade de uma instância superior de decisão.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:01463 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 90:  
"Art. 90 - O solo, a fauna, a flora e os  
recursos hídricos serão protegidos, na forma da lei. 
Justificativa 
Excluir o solo e os recursos hídricos da proteção da lei seria abrir a guarda para sua agressão. Afinal, 
tanto um quanto o outro, estão sujeitos ao mau uso e às depredações. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00322 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao anteprojeto do Senhor  
Relator da Comissão de Sistematização, visando a  
adequação no disposto no art. 417.  
Proponho a seguinte redação:  
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.  
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   EMENDA:00373 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 aditiva  
Dispositivo emendado: art. 417  
Inclua-se um § no art. 417 do capítulo VI do  
Título IX do anteprojeto com a seguinte redação;  
"§ 4o. - 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", dada  
pelo § 3o. do art. 113 do substitutivo aprovado  
pela Comissão 7. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa incluir no anteprojeto o texto do § 3° do art. 113 do substitutivo aprovado 
pela Comissão 7 que reforça os dispositivos incluídos no caput do art. 417 do anteprojeto no que diz 
respeito ao aproveitamento da energia nuclear para fins pacíficos. A inclusão desse dispositivo, que 
ora propomos, explicita a proibição do uso da energia nuclear com finalidades armamentistas.  
Parecer:   
   Recupera dispositivo do Anteprojeto da Ordem Social (art. 113, § 3o.).  
O objetivo implícito na emenda está atendido no Anteprojeto ao se assegurar o uso da energia 
nuclear para fins pacíficos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00410 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII, do  
art. 414, do anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização:  
"VIII - Exigir, para instalação das  
atividades potencialmente poluidoras do meio  
ambiente, previstas em lei, a apresentação de  
estudo prévio de impacto ambiental, o qual será  
submetido de apreciação da sociedade civil em  
audiências públicas antes da decisão final pelo  
órgão competente". 
Justificativa: 
O dispositivo que intentamos modificar tem a seguinte redação: 
“art. 414 – Incumbe ao Poder Público: 
....................................................................................................... 
VIII – exigir, para a instalação de atividades potencialmente causadoras de degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja avaliação será feita em audiências públicas; ” 
Na realidade, todas as atividades de transformação efetuadas pelo homem são potencialmente 
poluidoras. Há que se discernir aquelas especificas, que possam apresentar riscos de maior 
comprometimento do meio ambiente.  
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A avaliação de matérias técnicas deve ser alçada de um órgão técnico competente que, como em 
outros países se utilizam das audiências públicas visando obter pontos de vista da sociedade civil 
sobre o tema, mas que se responsabilizam pelos seus veredictos pois que são tecnicamente 
competentes.  
   
   EMENDA:00601 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o caput do art. 420 do Anteprojeto  
de constituição da comissão de sistematização. 
Justificativa: 
O dispositivo que intentamos suprimir a seguinte redação: 
(“Art. 420 – a lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, construindo, entre 
outros recursos, por contribuições que incidem sobre as atividades potencialmente poluidoras e a 
exploração de recursos naturais”.)  
As empresas que tenham atividades potencialmente poluidoras, para se instalarem em qualquer 
ponto de território nacional, já sofreram pesado ônus para implementarem sistemas de controle de 
poluição do meio ambiente que possam ser adequadamente mentidos e operados em um nível tal 
que as permita o indispensável licenciamento incluindo estudos de impacto ambiental quando for o 
caso. Esta tributação específica não seria justa e equivaleria à cobrança de um adicional de 
insalubridade por parte do governo, o que não é eticamente aceitável.  
   
   EMENDA:00629 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Arts. 400 a 403, 413 a 422  
Os Arts. 400 até 403 que compõe o Capítulo  
referente a "Ciência e Tecnologia" e o Art. 413  
até 422 que compõe o Capítulo referente ao "Meio  
Ambiente", transfiram-se os mesmos para o Título  
VIII da "Ordem Econômica", onde passarão a ser  
Capítulo desta parte do Anteprojeto. (Art. 306) 
Justificativa: 
A matéria referente a “Ciência e Tecnologia” e “Meio Ambiente”, diz muito mais respeito a Ordem 
Econômica do que a Ordem Social.  
“Tecnologia e Ciência” são em nosso tempo expressões muito vinculadas ao desenvolvimento 
econômico e só indiretamente é que dizem respeito aos estudos sociais.  
Por outro lado, o “Meio Ambiente” encerra todas aquelas atividades do homem sobre a natureza, o 
que está muito mais perto do fato econômico do que do fato social.  
Pelas matérias contidas nesses dois capítulos mencionados verifica-se claramente que as duas áreas 
dizem mais respeito a matéria econômica do que a assuntos sociais. Daí a procedência da emenda.  
   
   EMENDA:00646 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - Resolução  
01/87 - C.S.  
- Suprimir a alínea b do art. 416 e unir a  
alínea a ao art. 416. 
Justificativa: 
A supressão da alínea b do Art. 416, justifica-se para compatibilizá-lo com o inciso III do Art. 46, onde 
o assunto está melhor posicionado.  
Parecer:   
   Suprimir a alínea b do Art. 416, reunindo a alínea remanescente d ao caput.  
Na realidade, propõe o ilustre Autor que seja retirado do texto a dependência de própria autorização 
do Congresso Nacional para a instalação ou ampliação de centrais hidroelétricas, termoelétricas, 
termonucleares, etc.  
A medida continha-se no substitutivo da Comissão temática.  
Trata-se de matéria de inegável relevância e complexidade, não cabendo ser excluída do texto, por 
parte desta Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00660 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 417 e seus parágrafos:  
"Art. 417. Proíbe-se a instalação e  
funcionamento de reatores nucleares para produção  
de energia elétrica, exceto para finalidades científicas.  
§ 1o. As demais atividades nucleares serão  
controladas pelo Poder Público, assegurando-se a  
fiscalização supletiva pelas entidades  
representativas da sociedade civil.  
§ 2o. A responsabilidade por danos  
decorrentes da atividade nuclear independe da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios.  
§ 3o. 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.  
§ 4o. 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 único, 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, elaborando pelo Relator da 
Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   O relator mantém sua posição de não proibir questões em constante mutação tecnológica e, sim, 
garantir as salvaguardas necessárias para seu uso. Quanto aos §§ 1o. a 4o., estão atendidos com 
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redação diversa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00985 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VI (Meio Ambiente)  
do Título IX (Da Ordem Social) do Anteprojeto o  
seguinte artigo:  
"Art. .... Proíbe-se, na forma da lei, o  
lançamento de rejeitos industriais e de esgoto de  
qualquer espécie, nos cursos d'água e nos mares,  
bem assim a pulverização de agrotóxicos nos  
campos agrícolas, de modo a causar o desequilíbrio  
ecológico.  
§ 1o. Compete ao Poder Público estabelecer  
convênios com as Federações de Indústrias, para a  
instalação e funcionamento de centrais depuradoras  
dos rejeitos industriais.  
§ 2o. Se for instalada fora do zoneamento  
industrial, a indústria poluente instalará e fará  
funcionar estação depuradora de resíduos.  
§ 3o. A pulverização de agrotóxicos nos  
campos agrícolas será substituída,  
preferencialmente, pelo combate biológico às pragas." 
Justificativa: 
Para a apresentação da presente emenda, valemo-nos de sugestão oferecida pelo Conselho 
Regional de Química da 1ª Região, em reunião realizadas no Recife, em março do corrente, no 
sentido de proibir-se o lançamento de rejeitos industriais nos cursos d’água e nos mares costeiros, 
como também a pulverização de agronegócios nos campos agrícolas.  
Manifestamos nossa concordância com a adoção de princípios, a serem inseridos na Constituição, 
que tornem obrigatória a instalação de centrais depuradoras de rejeitos líquidos, nos distritos 
industriais, com o propósito maior de salvaguardar o equilíbrio biológico.  
Do mesmo modo, a poluição do meio ambiente, através da pulverização dos campos agrícolas, 
necessita ser combatida pelo emprego de técnicas que, na maioria do possível, substituem a 
pulverização de agrotóxicos pelo combate biológico das pragas.  
Resta-nos a certeza de que medidas dessa natureza vão de encontro aos anseios legítimos de todos 
que almejamos para a presente e futura gerações um meio ambiente sadio e ecologicamente 
equilibrado.  
 
   
   EMENDA:01083 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  
Dispositivo emendado: Artigo 417, Caput e  
Parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao caput do artigo 417 do Anteprojeto  
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de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 417 - 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 do 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 que as atividades nucleares sejam 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, pois 
a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite, quando for o caso, ouvir a sociedade civil. São 
notórios os múltiplos usos de 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.  
 
   
   EMENDA:01084 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao caput do Art. 417, nos  
seguintes termos:  
"Art. 417 - As atividades nucleares de  
qualquer natureza serão controladas pelo Poder  
Público, assegurando-se a fiscalização supletiva  
pelas entidades representativas da sociedade  
civil, na forma que dispuser a lei". 
Justificativa: 
Há necessidade de que a lei defina, claramente, o alcance das disposições constantes do caput do 
Art. 417, por forma e não se caracterizar o cerceamento das atividades nucleares a serem 
executadas, no amplo contexto do desenvolvimento científico e tecnológico, que se busca para o país 
de acordo com os objetivos estabelecidos pelo Poder Público.  
Por essa razão, configura-se como oportuno oferecer a presente emenda que resguarda a 
observância do princípio enunciado na proposição, condicionando, no entanto, à lei ordinária, a 
fixação de dispositivos disciplinares das referidas atividades.  
   
   EMENDA:01093 APROVADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao art. 414  
Suprima-se do anteprojeto:  
O inciso XIII do art. 414. 
Justificativa: 
Igual disposição está contida no art. 50, inciso I.  
Parecer:   
   A duplicidade apontada é pertinente, optando-se pela supressão do inciso I, do Art. 50, dada a 
oportunidade de, assim, obter melhor ordenamento no próprio Capítulo II do Título IV, eliminando 
artigo desnecessário.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01094 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 415, que passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 415 - A União os Estados e os  
Municípios ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, suplementarmente, restrições legais e  
administrativas visando a proteção ambiental e a  
defesa dos recursos naturais. 
Justificativa: 
Foi substituída a palavra “concorrentemente” por “suplementarmente” considerando-se que o 
arcabouço da legislação de proteção do meio ambiente deve formar um conjunto homogêneo sob a 
égide legislativa da União.  
Por outro lado, a prevalência de “dispositivo mais severo” entre os níveis de estabelecimento de 
restrições legais, pode levar ao arbítrio de uma pequena comunidade, de modo a dificultar ou mesmo 
impedir, a necessária compatibilização entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 
nacional.  
O dispositivo em causa agride o princípio federativo estabelecido no Art. 1°, cuja característica no 
campo legislativo é a repartição da competência entre as diferentes entidades politicas integrantes do 
estado federal.  
A prevalecer o artigo em causa, de modificação proposta, fica estabelecido o sistema de legislação 
concorrente entre os diferentes níveis da Federação, de todo impróprio, no sistema federativo, uma 
vez quando o seu exercício além das razões acima expostas, acarretará inevitáveis conflitos entre as 
entidades legiferantes.   
   
   EMENDA:01097 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo emendado: Artigo 414  
O inciso VIII, Artigo 414 passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 414 - Incumbe ao Poder Público:  
............................................  
VIII - exigir, para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente estudo prévio de impacto ambiental." 
Justificativa: 
Suprimiu-se a ideia de avaliação do estudo de impacto ambiental em audiência popular. Assim, 
compatibiliza-se este inciso com o Artigo 416, letra “b” e qualquer atividade potencialmente causadora 
de degradação do meio ambiente terá, além do estudo prévio do impacto ambiental, sua instalação 
submetida à aprovação do Congresso Nacional.  
   
   EMENDA:01101 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 416  
Substituir a redação da letra "b", Art. 416,  
Capítulo IV, Título IX, por:  
"Art. 416 - Dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional:  
b - os planos e programas para a instalação  
ou ampliação de centrais hidroelétricas de grande  
porte, termonucleares, termoelétricas, de usina de  
processamento de materiais férteis e físseis, de  
indústrias de alto potencial poluidor, e de  
depósito de dejetos nucleares, bem como quaisquer  
projetos que causem impacto ambiental". 
Justificativa: 
Visa a presente emenda compatibilizar a redação da letra “b” do Art. 416 em questão, àquela dada à 
letra “a” do mesmo Artigo do Anteprojeto.  
Assim a inserção, também, na aludida letra “b” da expressão “Planos e Programas” sistematiza a 
ideia contida nesse dispositivo constitucional.  
Isso porque, com o emergente desenvolvimento do País, uma plêiade numerosa de novos 
empreendimentos será, inevitavelmente, implantada, tais como, centrais elétricas, siderúrgicas e 
outras indústrias de grande porte e cujo exame, caso a caso, pelo Congresso Nacional, para a sua 
aprovação, será demorado e desgaste, o que poderá tornar até inoportunas tais obras.  
Daí porque, a simples apreciação pelo Poder Legislativo dos planos e programas desses 
empreendimentos como um todo seria mais prático e o resultado, disso positivo para a Nação.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a questão alterar a redação da alínea b do Art. 416, no sentido de submeter ao 
Congresso Nacional os "planos e programas para" instalação ou ampliação de centrais hidroelétricas, 
termonucleares, termoelétricas, etc.  
A redação original parece-nos mais precisa, pois o Congresso Nacional para autorizar a instalação 
das centrais, há de analisar seus planos e programas.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01102 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 182  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 417  
O Art. 417 e seu § 1o. do anteprojeto, passam  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 417 - As atividades nucleares de  
qualquer natureza serão controladas pelo Poder  
Público, assegurando-se a fiscalização supletiva  
pelas entidades representativas da sociedade  
civil, na forma especificada em lei.  
§ 1o. - A responsabilidade por danos  
nucleares independe da existência de culpa.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - .................................... 
Justificativa: 
O acréscimo da expressão “na forma especificada na lei” tem em vista regular essa fiscalização que 
na Constituição não pode ser detalhada que tanto as entidades representadas, quer quanto a forma 
de sua realização.  
Quanto à supressão da expressão: “vedando-se qualquer limitação relativa aos valores indenizatório” 
ela se justifica por constituir um sério gravame, ainda que um potencial, à economia da atividade 
nuclear, ao deixar em aberto o valor indenizatório. Por outro lado, o princípio da responsabilidade 
sem culpa, ou objetivo já é consagrado no direito brasileiro (lei n° 6.453/77), onde o operador da 
instalação nuclear responde sempre objetivamente, isto é, mesmo sem culpa e é obrigado à 
realização do seguro compatível com a natureza e o grau de risco de sua instalação (lei n° 6.453/77).  
A compatibilização necessária ao desenvolvimento das atividades nucleares pode ser atendida (custo 
social) pela participação suplementar da União, garantindo compensação justa às eventuais vítimas 
de acidentes nucleares, nos casos em que o valor indenizatório necessitar de implementação. Aliás, 
esse princípio encontra-se consagrado na legislação reguladora dos seguros provados pelo qual a 
União assume o risco nos danos catastróficos. A catástrofe, em seus resultados deve ser tratamento, 
independentemente de sua causa, de modo satisfatório aos interesses da comunidade por ela 
atingida.  
Ainda, se a norma constitucional deixar sabiamente de fixar a forma ilimitada, ou limitada, estará 
atribuindo ao legislador ordinário a tarefa de verificar da conveniência conjuntural de sua adoção.  
   
   EMENDA:01200 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: 414, II  
O inciso II, do artigo 414, do anteprojeto  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 414 - ..................................  
II - preservar a diversidade e a integridade  
do patrimônio genético do País e fiscalizar as  
entidades dedicadas à sua pesquisa e manipulação; 
Justificativa: 
A emenda visa apenas dar uma melhor técnica reacional, introduzindo o pronome “sua” antes da 
palavra “pesquisa” e suprimindo-se a locução “de material genético” por sua repetição inócua.  
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   EMENDA:01201 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O art. 416, "b" passa a ter a seguinte redação:  
A instalação ou ampliação de minas de grande  
porte, termonucleares, termoelétricas, de  
processamentos de materiais férteis e físseis, de  
indústrias de alto potencial poluidor, de  
depósitos de rejeitos de alto risco, inclusive  
radioativos, químicos e bacteriológicos, bem como  
de qualquer projeto de impacto ambiental. 
Justificativa: 
Incluiu-se no dispositivo, a locução “inclusive radioativos, químicos e bacteriológicos” com a finalidade 
de especificar, de forma expressa, os riscos relativos a saúde pública que devem ser preservados.  
   
   EMENDA:01202 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 421  
Suprima-se o artigo 421 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A ideia deste dispositivo, isenção de tributação, deve ficar concentrada na parte própria do 
anteprojeto, razão pela qual foi transportada para o artigo 270, inciso II, letra “c”.  
   
   EMENDA:01203 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: 422, "caput"  
Inclua-se no "caput" do artigo 422 do  
anteprojeto a palavra "inafiançáveis", passando a  
ter a seguinte redação:  
Art. 422 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente, bem como a omissão e desídia das  
autoridades competentes serão consideradas crimes  
inafiançáveis, na forma da lei. 
Justificativa: 
Justifica-se a adição para aprimorar-se a redação do texto, dando-lhe maior tecnicismo jurídico e 
possibilitando a modificação do § 1° do mesmo artigo.  
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   EMENDA:01204 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 422, § 1o.  
Suprima-se, integralmente, o § 1o. do artigo  
422 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A redação e o sentido da matéria estão contidos no “caput” do dispositivo face a nova redação que 
lhe foi dada.  
   
   EMENDA:01205 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 422, § 2o.  
O § 2o. do artigo 422 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação, renunerando-se-o para  
parágrafo único face a respectiva supressão:  
Art. 422 - ..................................  
Parágrafo único. Os agentes,  
independentemente de existência de culpa,  
responderão pelos danos causados. 
Justificativa: 
A redação visa adequar o dispositivo a uma melhor técnica jurídico-redacional.  
   
   EMENDA:01239 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação do texto do anteprojeto:  
Substituir o inciso VIII, do art. 414, pelo seguinte:  
"VIII - exigir de quem pretenda instalar  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudo prévio do impacto  
ambiental, em grau de detalhamento compatível com  
a gravidade do dano potencial, cuja avaliação será  
feita, pelas autoridades competentes, em  
audiências públicas dos interessados." 
Justificativa: 
Reproduz-se, a seguir, a versão original do inciso VIII, com as expressões acrescidas sublinhadas 
para melhor destaque e compreensão da emenda: 
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“VIII – exigir de quem pretenda instalar atividades potencialmente causadoras de degradação do meio 
ambiente, estudo prévio, de impacto ambiental, em grau de detalhamento compatível com a 
gravidade do dano potencial, cuja avaliação será feita, pelas autoridades competentes audiências 
públicas dos interessados” 
Os acréscimos têm por fim: a) esclarecer de quem deve ser exigido o estudo de impacto ambiental. 
(b) assegurar que o estudo a exigir deve guardar proporcionalidade, ou compatibilidade, com a 
gravidade do dano potencial, a fim evitar que o custo dos estudos inviabilize os empreendimentos; (c) 
esclarecer que a avaliação do impacto e dos estudos deve ficar a cargo das autoridades 
competentes; (d), por fim, esclarecer que as leis e regulamentos pertinentes; (d), por fim, esclarecer 
que as audiências públicas devem necessariamente incluir os interessados.  
Nessas condições, a presente emenda substitutiva cabe dentro do escopo da comissão de 
sistematização, de dar “coerência e consistência” ao texto, como se lê no relatório do relator da 
comissão de sistematização.  
   
   EMENDA:01406 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do artigo 414, os Incisos II e V,  
do anteprojeto de constituição. 
Justificativa: 
Segundo consta do Inciso I, do próprio artigo 414, incumbe ao Poder Público manter os processos 
ecológicos, bem como garantir o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.  
Ora, a norma contida neste Inciso abrange os teores dos Incisos II e V, perdendo, pois, estes os seus 
objetivos.  
Destarte, e considerando as cautelas e modos e fiscalização contidas no corpo do anteprojeto de 
constituição, devem os incisos serem suprimidos.  
   
   EMENDA:01483 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se o art. 421 do anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 
A matéria referente a imunidades de instituições sem fins lucrativos está tratada no art. 270, item II, 
do Anteprojeto, e foi elaborado a partir de centenas de propostas e após ampla discussão na 
Comissão instituída especificamente para tratar do assunto.  
Ampliar a abrangência do artigo 270, criando novas hipóteses de imunidade, especialmente em 
capítulos destinados a matérias de outra natureza, implica desagregar a unidade do sistema tributário 
e a rigidez dos princípios que o orientam.  
   
   EMENDA:01495 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 417, caput e  
parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao caput do artigo 417 do Anteprojeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 417 - 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 do 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 que as atividades nucleares sejam 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, pois 
a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite, quando for o caso, ouvir a sociedade civil. São 
notórios os múltiplos usos de 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.  
 
   
   EMENDA:01496 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: alínea "b" do Art. 416  
Dê-se a letra "b" do Artigo 416 do  
Anteprojeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 416 - ..................................  
a) ..........................................  
b) a instalação ou ampliação de usinas de  
grande porte hidroelétricas, termonucleares,  
termoelétricas, de processamento de matérias  
férteis e físseis, de indústrias de alto potencial  
poluidor, de depósitos de rejeitos de alto risco,  
inclusive radioativos, químicos e bacteriológicos,  
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bem como de qualquer projeto de impacto ambiental.  
EMENDA SUPRESSIVA (CORRELATA)  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "b", do inciso  
VIII, do art. 18.  
Suprima-se, em consequência da Emenda  
Modificativa acima, a alínea "b", do inciso VIII,  
do Art. 18. 
Justificativa: 
A nova proposta para o artigo 416 enseja a forma técnica correta ao mesmo tempo que se refere a 
rejeitos de outras origens, que não somente os radioativos, tais como químicos e bacteriológicos, 
entre outros. Embora reconheçamos que a proteção e preservação do meio ambiente é um direito 
individual e coletivo fundamental, a letra “b”, do inciso VII, do Art. 18 refere-se especificamente ao 
risco de dano à vida e ao meio ambiente em consequência de atividades industriais. O artigo 416, ao 
estabelecer requisito constitucional para as mesmas atividades, cria uma superposição de ideias.  
Em razão disso, propomos a supressão da letra “b”, do inciso VIII, do artigo 18.  
A concordância das comunidades diretamente interessadas está implícita na prévia autorização do 
Congresso Nacional, seu legítimo representante. Destarte, quanto se trata de usinas de geração de 
eletricidade, indústrias de grande porte ou qualquer atividade humana associada a risco, são 
diretamente interessadas não só as comunidades locais, mas toda a nação brasileira. Este fato 
levaria à consulta popular de âmbito nacional, para que efetivamente fosse nela retratada o 
pensamento do povo brasileiro, ou através dos representantes do Congresso Nacional como o 
proposto na nova redação.  
   
   EMENDA:01497 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao caput do Artigo 415 do Anteprojeto  
de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 415 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. - Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um  
Estado, e do Estado se envolver os interesses de  
mais de um Município.  
§ 2o. - As limitações e restrições legais e  
administrativas estaduais não podem dispensar ou  
diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. - É assegurado total informação às  
comunidades locais interessadas diretamente, sobre  
o cumprimento do disposto neste artigo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em desenvolvimento no qual o progresso desordenado poderá causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e aos seus recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o 
subdesenvolvimento pode constituir-se no maior poluidor nacional. Em consequência, deve a 
constituição prevê dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os interesses nacionais e não 
permitam o nascimento antecipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.  
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Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que represente a 
gradação dos interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o 
estadual. Este princípio harmoniza os diversos níveis de maneira descentralizada, permitindo a 
efetiva existência da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio estava 
exposto no Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
   
   EMENDA:01519 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 417, Parágrafo 3o.  
Suprima-se do anteprojeto  
O § 3o. do artigo 417 
Justificativa: 
O dispositivo é redundante. Não há necessidade de a Constituição dar ao Congresso Nacional o 
poder de fiscalizar qualquer coisa da vida pública brasileira. Tal poder é implícito ao Poder Legislativo 
como órgão da soberania popular.  
   
   EMENDA:01717 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no art. 415 do anteprojeto, o  
seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único - A União concederá  
incentivos fiscais a municípios nos quais existem  
grandes áreas de preservação ambiental. 
Justificativa: 
Ao destinar o Governador Federal de pequenas verbas, através de Leis Ordinárias definindo os 
incentivos previstos no presente parágrafo Único, estará auxiliando o Município a preservar o meio 
ambiente.  
   
   EMENDA:01781 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 417, "caput" e  
parágrafo 1o. e 2o.  
Dê-se ao "caput" do artigo 417 do Anteprojeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 417 - As atividades nucleares no  
território nacional serão desenvolvidas  
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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 do 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 que as atividades nucleares sejam 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, pois 
a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite, quando for o caso, ouvir a sociedade civil. São 
notórios os múltiplos usos de 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.  
   
   EMENDA:01782 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Disposto no Alterado: alínea "b" do Art. 416  
Dê-se a letra "b" do Artigo 416 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Art. 416 - ..................................  
a) ..........................................  
b) a instalação ou ampliação de usinas de  
grande porte hidroelétricas, termonucleares,  
termoelétricas, de processamento de materiais  
férteis e físseis, de indústrias de alto potencial  
poluidor, de depósitos de rejeitos de alto risco,  
inclusive, radioativos, químicos e  
bacteriológicos, bem como de qualquer projeto de  
impacto ambiental.  
Emenda Supressiva (Correlata)  
Dispositivo Emendado: alínea "b", do inciso  
VIII, do Art. 18.  
Suprima-se, em consequência da Emenda  
Modificativa acima, a alínea "b", do inciso VIII,  
do Art. 18. 
Justificativa: 
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A nova proposta para o artigo 416 enseja a forma técnica correta ao mesmo tempo que se refere a 
rejeitos de outras origens, que não somente os radioativos, tais como químicos e bacteriológicos, 
entre outros. Embora reconheçamos que a proteção e preservação do meio ambiente é um direito 
individual e coletivo fundamental, a letra “b”, do inciso VII, do Art. 18 refere-se especificamente ao 
risco de dano à vida e ao meio ambiente em consequência de atividades industriais. O artigo 416, ao 
estabelecer requisito constitucional para as mesmas atividades, cria uma superposição de ideias.  
Em razão disso, propomos a supressão da letra “b”, do inciso VIII, do artigo 18.  
A concordância das comunidades diretamente interessadas está implícita na prévia autorização do 
Congresso Nacional, seu legítimo representante. Destarte, quanto se trata de usinas de geração de 
eletricidade, indústrias de grande porte ou qualquer atividade humana associada a risco, são 
diretamente interessadas não só as comunidades locais, mas toda a nação brasileira. Este fato 
levaria à consulta popular de âmbito nacional, para que efetivamente fosse nela retratada o 
pensamento do povo brasileiro, ou através dos representantes do Congresso Nacional como o 
proposto na nova redação.  
 
   
   EMENDA:01808 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado: Art. 417, "caput" e  
parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao caput do artigo 417 do Anteprojeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
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 que as atividades nucleares sejam 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, pois 
a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite, quando for o caso, ouvir a sociedade civil. São 
notórios os múltiplos usos de 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.  
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   EMENDA:01809 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado: alínea "b" do Art. 416  
Dê-se a letra "b" do Artigo 416 do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Art. 416 - ..................................  
a) ..........................................  
b) a instalação ou ampliação de usinas de  
grande porte hidroelétricas, termonucleares,  
termoelétricas, de processamento de materiais  
férteis e físseis, de indústrias de alto potencial  
poluidor, de depósitos de rejeitos de alto risco,  
inclusive, radioativos, químicos e  
bacteriológicos, bem como de qualquer projeto de  
impacto ambiental.  
Emenda Supressiva (Correlata)  
Dispositivo Emendado: alínea "b", do inciso  
VIII, do Art. 18.  
Suprima-se, em consequência da Emenda  
Modificativa acima, a alínea "b", do inciso VIII,  
do Art. 18. 
Justificativa: 
A nova proposta para o artigo 416 enseja a forma técnica correta ao mesmo tempo que se refere a 
rejeitos de outras origens, que não somente os radioativos, tais como químicos e bacteriológicos, 
entre outros. Embora reconheçamos que a proteção e preservação do meio ambiente é um direito 
individual e coletivo fundamental, a letra “b”, do inciso VII, do Art. 18 refere-se especificamente ao 
risco de dano à vida e ao meio ambiente em consequência de atividades industriais. O artigo 416, ao 
estabelecer requisito constitucional para as mesmas atividades, cria uma superposição de ideias.  
Em razão disso, propomos a supressão da letra “b”, do inciso VIII, do artigo 18.  
A concordância das comunidades diretamente interessadas está implícita na prévia autorização do 
Congresso Nacional, seu legítimo representante. Destarte, quanto se trata de usinas de geração de 
eletricidade, indústrias de grande porte ou qualquer atividade humana associada a risco, são 
diretamente interessadas não só as comunidades locais, mas toda a nação brasileira. Este fato 
levaria à consulta popular de âmbito nacional, para que efetivamente fosse nela retratada o 
pensamento do povo brasileiro, ou através dos representantes do Congresso Nacional como o 
proposto na nova redação.  
 
   
   EMENDA:01810 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Caput do Artigo 415 do Anteprojeto  
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de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 415 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. - Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um Estado  
e do Estado se envolver os interesses de mais de  
um Município.  
§ 2o. - As limitações e restrições legais e  
administrativas estaduais não podem dispensar ou  
diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. - É assegurada total informação às  
comunidades locais diretamente interessadas, sobre  
o cumprimento dos disposto neste artigo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em desenvolvimento no qual o progresso desordenado poderá causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e aos seus recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o 
subdesenvolvimento pode constituir-se no maior poluidor nacional. Em consequência, deve a 
constituição prevê dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os interesses nacionais e não 
permitam o nascimento antecipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.  
Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que represente a 
gradação dos interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o 
estadual. Este princípio harmonia os diversos níveis de maneira descentralizada, permitindo a efetiva 
existência da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio estava exposto no 
Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
 
   
   EMENDA:01850 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 415  
Por incompatibilidade com outros dispositivos  
do Anteprojeto, suprima-se o artigo 415 do  
Anteprojeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Pretende o dispositivo a ser eliminado que: “A União, os Estados e os Municípios, ouvindo o Poder 
Legislativo, podem estabelecer, concorrentemente, restrições legais e administrativas visando à 
proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais, prevalecendo o dispositivo mais severo. ”  
Na verdade, ele é supérfluo e se choca com os dispositivos que estabelecem, pormenorizada e 
sistematizadamente, as competências dos três níveis de poder: União, Estados e Municípios (vide 
Capítulos II, III e IV, do Título IV, do Anteprojeto, particularmente os artigos 49, 53 e 62.  
   
   EMENDA:01933 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 193  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva da Ordem Social  
Título IX  
Capítulo VI  
Artigo 414  
O planejamento e a regulação da atividade  
econômica deverão harmonizar a preservação do  
equilíbrio ecológico e da qualidade do meio  
ambiente com a necessidade do desenvolvimento do  
país, incumbindo o poder público. 
Justificativa: 
É indispensável conciliar o desenvolvimento econômico com a qualidade da vida e do ambiente não 
deve ser permitida a agressão do meio ambiente por propósitos econômicos imediatos com prejuízo 
do meio ambiente. Como a proteção do ambiente deve levar em conta o desenvolvimento da região e 
da coletividade interessada.  
   
   EMENDA:02024 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR  
PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO, REFERENTE AO ART. 419.  
- Suprima-se o Artigo 419 
Justificativa: 
A destinação constitucional das Forças Armadas, prevista no Art. 252 desse Anteprojeto, seria 
desvirtuada no caso da aplicação do disposto no Art. 419.  
E manifesta a incompatibilidade do previsto no Art. 419, com a convocação da Forças Armadas para 
defender os recursos naturais e o meio ambiente, com o previsto no Art. 252. A arguição de manifesta 
necessidade, por qualquer entidade ou movimento ecológico, levaria o Congresso Nacional a 
deliberar sobre a convocação das Forças Armadas. É, também, bastante elástico o conceito de 
“defesa” dos recursos naturais e do meio ambiente, que admite fases preventivas, repressivas e 
restaurativas, a cargo de órgãos específicos de preservação de meio ambiente e que poderia levar as 
Forças Armadas a se desvirtuarem de sua destinação constitucional, com sérios reflexos no seu 
preparo e aprestamento profissionais.  
   
   EMENDA:02135 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: do Artigo 415 do  
Anteprojeto da Comissão.  
Art. 415 - Os Estados e os Municípios, em  
comum acordo, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, de forma supletiva à legislação  
federal pertinente restrições legais e  
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administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais de aspectos  
específicos e relevantes de seus respectivos territórios. 
Justificativa: 
Sem alterar a essência da proposição original, que é a de também estabelecer competência para 
legislar sobre a matéria aos Estados e aos Municípios, a emenda pretende que permaneça com a 
União a Legislação básica e aplicável a todo o território brasileiro, dando aos Estados e Municípios 
sua atividade supletiva, nos casos de necessidade específica.  
   
   EMENDA:02137 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: ao Item VIII, do Art.  
414 do Anteprojeto da Comissão  
Item VIII - Exigir, para a instalação de  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudo prévio de impacto  
ambiental pelos órgãos competentes para as  
indispensáveis adequações da referida atividade à  
legislação vigente e, em casos de relevância,  
submeter a avaliação a um colegiado composto de  
especialistas na matéria e de representantes da  
União, incluindo também obrigatoriamente  
representantes da unidade federativa e do  
município onde se pretende a instalação da  
atividade respectiva. 
Justificativa: 
Sem alterar a essência da proposição original, que é a de exigir estudo prévio e avaliação do impacto 
ambiental, a emenda pretende que tais exigências sejam cumpridas primordialmente pelos órgãos já 
existentes com essa competência, todavia passando-se os casos de maior relevância para a 
apreciação de um colegiado de representantes idôneo, técnica, política e administrativamente.  
   
   EMENDA:02161 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 Alterado: Art. 417, caput e  
parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao caput do art. 417 do Anteprojeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 417 - As atividades nucleares no  
território nacional serão desenvolvidas  
exclusivamente para fins pacíficos.  
§ 1o. - A responsabilidade da União por danos  
decorrentes da atividade nuclear independe da  
existência de culpa, vedada qualquer limitação  
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relativa aos valores indenizatórios.  
§ 2o. - O Congresso Nacional fiscalizará o  
cumprimento do 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 que as atividades nucleares se 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 consonância, este princípio passa a constituir o caput do Artigo.  
Quanto à responsabilidade civil por danos decorrentes da atividade nuclear, o enunciado que 
pretendemos ver consagrado no texto constitucional, obriga à União, ilimitada e objetivamente, pela 
sua ocorrência.  
   
   EMENDA:02175 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.  
Dê-se ao caput do art. 415 do Anteprojeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 415. A União, os Estados e os Municípios  
ouvido o Poder Legislativo, podem estabelecer  
concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um  
Estado, e do Estado se envolver os interesses de  
mais de um Município.  
§ 2o. As limitações e restrições legais e  
administrativas estaduais não podem dispensar ou  
diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. É assegurada total informação às  
comunidades locais diretamente interessadas, sobre  
o cumprimento do disposto neste artigo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em desenvolvimento no qual o progresso desordenado poderá causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e aos seus recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o 
subdesenvolvimento pode constituir-se no maior poluidor nacional. Em consequência, deve a 
constituição prevê dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os interesses nacionais e não 
permitam o nascimento antecipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.  
Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que represente a 
gradação dos interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o 
estadual. Este princípio harmonia os diversos níveis de maneira descentralizada, permitindo a efetiva 
existência da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio estava exposto no 
Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
 
   
   EMENDA:02242 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigos 413, 418,  
419, 420, 421 e 422 Onde estiver escrito "meio  
ambiente" substitua-se por "ambiente". 
Justificativa: 
Deve-se corrigir o pleonasmo, que está tornando-se de uso corrente.  
Verificar, a propósito, a Constituição portuguesa (usa “ambiente”) e a Constituição peruana 
(“ambiente”).  
Parecer:   
   A questão semântica colocada pela emenda é, em si, pertinente. Deve-se levar em conta, contudo, 
que o termo meio ambiente, em que pese o possível pleonasmo, é consagrado até oficialmente no 
Brasil, visto que dá nome ao Ministério e à Secretaria incumbidos do setor. Pode-se lembrar ainda 
que meio ambiente, como uma totalidade que abrange a natureza e seus recursos, seria distinto de 
ambiente, que designaria as condições locais dos mais variados tipos (ambiente familiar, ambiente 
profissional, etc.).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02243 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendados: artigo 413 e seguintes  
Onde estiver escrito "proteção à ecologia" ou  
"defesa da ecologia" substitua-se por "ambiente"  
ou "ambiental". 
Justificativa: 
ECOLOGIA é o campo de conhecimento, o conjunto das disciplinas científicas que estudam o 
ambiente, os ecossistemas, os organismos vivos em suas em suas interações com o meio físico ou 
enquanto parte integrante de ecossistemas bióticos.  
Proteger a ecologia seria proteger a disciplina. Correto então falar-se em “proteção ambiental” ou 
“proteger o ambiente”.  
Parecer:   
   Em nenhum dispositivo do Capítulo "Do Meio Ambiente" encontram-se as expressões "proteção à 
ecologia" ou "defesa da ecologia".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02262 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 416, b:  
Dê-se à alínea (b) do art. 415, do  
anteprojeto da Constituição, a redação abaixo:  
"b) a instalação, ou ampliação, de centrais  
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hidroelétricas de grande porte, termonucleares,  
termoelétricas, de usinas de processamento de  
materiais férteis e físseis, de indústrias de alto  
potencial poluidor, e de depósitos de rejeitos  
nucleares, após consulta plebiscitária à  
comunidade local interessada." 
Justificativa: 
Obedecendo às intenções proclamadas pelo Relator da Comissão de Sistematização, Constituinte 
Bernardo Cabral, diversas vezes nos órgãos de imprensa, e as diretrizes seguida pelo anteprojeto, á 
exceção do ponto aqui levantado, deve ser mantida a redação dada ao dispositivo do anteprojeto 
oriundo da Comissão da Ordem Social, prevendo a consulta plebiscitária à comunidade local 
interessada.  
Parecer:   
   Recupera dispositivo do Anteprojeto da Ordem Social (art. 112, alínea "b"). O dispositivo pretendido 
está no Cap. III, art. 18, inciso VIII, parcialmente atendido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02468 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substitua-se a Redação do Artigo 416, por:  
Lei federal disporá sobre:  
Art. 416  
a) ..........................................  
b) .......................................... 
Justificativa: 
O texto original prevê que caberá ao Congresso Nacional autorizar, previamente os Planos e 
Programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Zona 
Costeira, bem como a instalação, ou ampliação de hidroelétricas, termonucleares, de Usina de 
Processamento de Matérias Férteis e Fósseis, indústrias potencialmente poluidoras, depósitos de 
dejetos nucleares, ou que causem impacto ambiental.  
A matéria, sem dúvida alguma, é de grande relevância, e realmente se faz necessário adotar medidas 
de prevenção.  
Contudo, a Proposta contida no anteprojeto é utópica, eis que causará óbices intransponíveis, não só 
a iniciativa privada, como também aos Projetos do Poder Público, e que são vitais para o 
desenvolvimento da Nação.  
Com efeito, a necessidade de se obter prévia autorização do Congresso Nacional colocará a matéria 
sob égide de cunho político que, conforme o caso, poderá gerar obstáculos inconvenientes e 
desnecessários.  
Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma matéria que não lhe é própria, tão pouco de sua 
competência.  
Entende-se, destarte, que afora os preceitos já estabelecidos nos artigos 413, 414, 415 e 417, 
caberia a Lei Ordinária estabelecer os parâmetros técnicos, e bem assim as condições de 
implantação e operação dos Planos e Projetos descritos nas letras “a” e “b”.  
   
   EMENDA:02469 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 419, que assim está redigido.  
Artigo 419 - O Congresso Nacional  
estabelecerá normas para a convocação das forças  
armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio  
ambiente, em caso de manifesta necessidade. 
Justificativa: 
Preceitua o Parágrafo único, do art. 251, que lei complementar estabelecerá dentre outras, as normas 
de emprego das forças armadas. Ainda, o artigo 252 estabelece que as Forças Armadas destinam-se 
também à manter a ordem e a Lei.  
Evidente, pois, que o artigo que se pretende ver suprimido é redundante.  
Parecer:   
   A supressão pretendida altera, de fato, o conteúdo específico do capítulo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02691 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 413  
Acrescente-se ao artigo 413 do Anteprojeto o  
seguinte § único:  
"§ único - Um meio ambiente equilibrado a que  
se refere este artigo compreende:  
a) utilização racionalizada do solo, subsolo,  
da água e do ar;  
b) proteção e preservação dos ecossistemas;  
c) recuperação de áreas degradadas pela  
poluição ou erosão;  
d) educação ambiental em todos os níveis de  
ensino, em especial da comunidade, para  
participação em defesa do meio ambiente;  
e) estímulo à pesquisa de tecnologias para  
proteção dos recursos ambientais." 
Justificativa: 
A redação do parágrafo único que elaboramos nos parece procedente, para deixar explícito no texto 
constitucional o que se deve compreender por meio ambiente equilibrado, condensando em um único 
artigo a diretriz básica para o assunto.  
   
   EMENDA:02692 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 414  
Suprima-se o artigo 414 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
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Estando explicitado no artigo anterior o que se entende por meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, toda a matéria tratada no artigo 414 nos parece objeto de lei ordinária, visando sempre 
um texto constitucional objetivo e sintético.  
   
   EMENDA:02828 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do art. 422.  
Dê-se ao art. 422 do anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 422 - O Poder Público velará pela  
proteção, conservação e preservação do meio  
ambiente e pela melhoria da qualidade da qualidade  
de vida, conciliando-as com o desenvolvimento  
social e econômico.  
Parágrafo único - A lei ordinária regulará as  
hipóteses de violações, bem como a obrigação de  
reparar o dano causado". 
Justificativa: 
Funda-se a presente proposta na necessidade de fazer constar da Constituição regras básicas sobre 
a preservação e conservação do meio ambiente, harmonizando a defesa da ecologia com as 
exigências do desenvolvimento econômico e a geração de empregos produtivos.  
De outra parte, faz-se necessária expungir do texto todas as questões cuja previsão e 
regulamentação são da alçada do legislador ordinário.  
As normas constitucionais devem concentrar-se na fixação das regras básicas e fundamentais, 
deixando para lei complementar o que for casuístico.  
Não há sentido em o texto constitucional descer a minucias como a previsão dos tipos penais com 
que serão punidos certos danos ecológicos.  
Na linha que propugnamos para o tratamento do tema, situam-se, por exemplo, as modernas 
Constituições de Portugal (art. 66) e da Espanha (artigo 45), ambas versando as normas sobre 
defesa da ecologia em apenas um artigo, subdivididos alguns poucos preceitos.  
 
   
   EMENDA:02830 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 415.  
Dê-se ao artigo 415 do anteprojeto da  
Comissão de Sistematização, a redação seguinte:  
Art. 415 - A lei federal, em matéria de meio  
ambiente, tem prioridade sobre a legislação dos  
Estados e Municípios." 
Justificativa: 
A presente emenda pretende atribuir à União competência básica para legislar sobre matéria 
ambiental, de modo a excluir a hipótese de competência legislativa concorrente dos Estados e 
Municípios.  
O sistema constante do dispositivo ora alterado, ou seja, legislações concorrentes, estabelece uma 
superposição inconveniente e prejudicial de normas, propiciando, em consequência, excessos de 
âmbito local e estadual, de conteúdo pseudo-social e clientelístico.  
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A primazia do direito federal sobre o local é princípio salutar em qualquer regime federativo, como o 
nosso, sendo preocupação de inúmeras Constituições estrangeiras estabelecer esta hierarquia 
expressamente na Constituição, como é o caso, por exemplo, da Alemanha (art. 31).  
   
   EMENDA:02857 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 416, in fine.  
Substitua-se no art. 416, in fine, do  
anteprojeto, a expressão:; "... do Congresso  
Nacional", pela expressão: "... do Senado Federal". 
Justificativa: 
Acreditamos que o Senado Federal existe, também, para representar os interesses dos Estados e, 
como tal, autorizar o proposto no Artigo em questão.  
   
   EMENDA:02883 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 421. 
Justificativa: 
As vedações e limitações constitucionais ao poder de tributar devem constar do Título e Capítulo 
próprios. (Título VII – da Tributação e do Orçamento e Capitulo I do Sistema Tributário Nacional). 
Assim, caberia incluir no art. 270 II, alínea “c”, a vedação proposta no art. 421, o que melhor 
explicitaria à imunidade das entidades dedicadas à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente, 
no que respeita aos impostos relacionados com suas atividades, deixando ainda à lei ordinária 
margem para estabelecimento dos controles necessários.  
   
   EMENDA:03008 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 414, inciso XIII.  
Suprima-se do anteprojeto:  
O inciso XIII, do art. 414. 
Justificativa: 
A matéria, com redação idêntica, consta do Artigo 50, inciso I, do anteprojeto.  
Parecer:   
   A duplicidade apontada é pertinente, optando-se pela supressão do inciso I, do Art. 50, dada a 
oportunidade de, assim, obter melhor ordenamento no próprio Capítulo II do Título IV, eliminando 
artigo desnecessário.  
Pela aprovação. 
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   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:  
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;  
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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 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 lhes 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: veja 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 múnus público deste último, diante do requisito da consulta popular às 
comunidades interessadas (?), deferindo-se ao micro-universo intramunicipal o direito de 
decidir questões de interesse da Nação inteira.  

Se é presumível que o legislador constituinte não tenha objetivando fazer e desfazer, nesta mesma 
Carta, o que convém à soberania e à auto-determinação 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 e a complexidade científica e tecnológica das 
atividades exigem o controle monopolístico do Estado, através da União, bem como a sua 
democratização, 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 – ao voto plebiscitário da 
menor comunidade do País, em cujo território por ventura exista uma ocorrência de minério nuclear. 
A ser ou não explorada... 
A esse propósito, não é ocioso acrescentar que, mesmo involuntariamente – como cremos – o 
democrático embutido em certos preceitos desejados conduz à manipulação de Câmaras de 
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 á 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 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.  
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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 ordinária, 
nos diferentes níveis em que esta se produz: o Federal, o Estadual e o Municipal. 

Brasília (DF), 02 de agosto de 1987.  
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:03167 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 419, que assim está redigido.  
Artigo 419 - O Congresso Nacional  
estabelecerá normas para a convocação das forças  
armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio  
ambiente, em caso de manifesta necessidade. 
Justificativa: 
Preceitua o Parágrafo único, do art. 251, que lei complementar estabelecerá dentre outras, as normas 
de emprego das forças armadas. Ainda, o artigo 252 estabelece que as Forças Armadas destinam-se 
também à manter a ordem e a Lei.  
Evidente, pois, que o artigo que se pretende ver suprimido é redundante.  
   
   EMENDA:03184 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Art. 422 - ..................................  
§ 1o. - Suprima-se  
§ 2o. Suprima-se 
Justificativa: 
A norma Constitucional não pode, num Estado de Direito, criar o nexo psicológico onde não existe. O 
Dolo, para que se configure, exige o querer do agente. Isto é ciência penal.  
A hipótese contemplada no parágrafo 1° quer suprir o nexo psicológico, e, vai mais além na medida 
em que transforma a lesão grave em homicídio, isto é, mata quem não está morto, apenas para ter o 
crime equiparado a um mais grave.  
A lei ordinária é quem deve, através da imposição de pena, mais ou menos, grave, dar a dimensão 
que se quer dar ao problema.  
No caso do parágrafo 2° a questão também é complexa. De um lado se fala em ausência de culpa, 
de outro se fala em ação ou omissão.  
Ora, a culpa decorre, sempre, da ação ou omissão de alguém. Esta contradição do texto o inviabiliza: 
Não existe círculo quadrado.  
A revogação de ambos parágrafos justificam-se, assim, pela impropriedade com que são tratadas 
matérias da mais alta significação e que já se encontram definidas em ciência penal – o dolo e a 
culpa.  
Melhor para a Constituição e para o próprio Direito que a Lei ordinária se encarregue da matéria. 
   
   EMENDA:03185 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 414, os Incisos II e V,  
do anteprojeto de constituição. 
Justificativa: 
Segundo consta do Inciso I, do próprio artigo 414, incumbe ao Poder Público manter os processos 
ecológicos, bem como garantir o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.  
Ora, a norma contida neste Inciso abrange os teores dos Incisos II e V, perdendo, pois, estes os seus 
objetivos.  
Destarte, e considerando as cautelas e modos e fiscalização contidas no corpo do anteprojeto de 
constituição, devem os incisos serem suprimidos.  
 
   
   EMENDA:03329 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 414, inciso VII  
Acrescente-se no inciso VII do art. 414 a  
expressão "ou proibir', com o que a sua redação  
ficará assim:  
"VII - controlar ou proibir a produção,  
comercialização e emprego de técnicas, métodos e  
substâncias que comportem risco para o meio  
ambiente e a qualidade de vida:' 
Justificativa: 
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Se, efetivamente, o objetivo principal é preservar o meio ambiente e garantir mínimas para a 
qualidade de vida, é indispensável que, além de controlar, o Poder Público tenha a autoridade 
constitucional para proibir tanto a produção como a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que possam representar riscos para a vida e o meio ambiente. Daí a emenda 
proposta.  
   
   EMENDA:03409 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 414  
Substitua-se a expressão "incumbe ao" por "é  
dever do" no "caput" do art. 414, que passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 414 - É dever do Poder Público: 
Justificativa 
Mais do que incumbência, o Poder Público tem, efetivamente, o dever de buscar mecanismos e 
normas em defesa do meio ambiente e o seu bom uso. A sua proteção cabe aos titulares do poder, 
corno representantes da coletividade, responsável e beneficiária primeira do equilíbrio ecológico. 
Diante disso, é fundamental a presente emenda. 
 
   
   EMENDA:03476 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O artigo 415 do Anteprojeto passa à seguinte redação.  
"Art. 415 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo  
correspondente, podem estabelecer, restrições  
legais e administrativas visando à proteção  
ambiental e à defesa dos recursos naturais". 
Justificativa: 
É tradição de nosso ordenamento, a de que os Estados membros, sem perda de sua autonomia, e 
até mesmo para assegurá-la, legislam supletivamente e ou, complementarmente. Dessa forma, 
preserva-se a hierarquia das Leis e o princípio federativo.  
O texto do artigo, como se encontra no Anteprojeto, fere os dois princípios assinalados e peca contra 
a boa técnica legislativa.  
   
   EMENDA:03478 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Suprima-se os parágrafo 1o. e 2o. do Artigo 422 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
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O próprio caput do Artigo 422 remete à lei ordinária o disciplinamento das condutas lesivas ao meio 
ambiente.  
Parecer:   
   A supressão solicitada altera a substância do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03566 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 419, que assim está redigido.  
Artigo 419. O Congresso Nacional estabelecerá  
normas para a convocação das forças armadas, na  
defesa dos recursos naturais e do meio ambiente,  
em caso de manifesta necessidade. 
Justificativa: 
Preceitua o Parágrafo único, do art. 251, que lei complementar estabelecerá dentre outras, as normas 
de emprego das forças armadas. Ainda, o artigo 252 estabelece que as Forças Armadas destinam-se 
também a manter a ordem e a Lei.  
Evidente, pois, que o artigo que se pretende ver suprimido é redundante.  
 
   
   EMENDA:03577 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substitua-se a redação do artigo 416, por:  
Lei federal disporá sobre:  
Art. 416. ........................... 
a) ..........................................  
b) .......................................... 
Justificativa: 
O texto original prevê que caberá ao Congresso Nacional autorizar, previamente os Planos e 
Programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Zona 
Costeira, bem como a instalação, ou ampliação de hidroelétricas, termonucleares, de Usina de 
Processamento de Matérias Férteis e Fósseis, indústrias potencialmente poluidoras, depósitos de 
dejetos nucleares, ou que causem impacto ambiental.  
A matéria, sem dúvida alguma, é de grande relevância, e realmente se faz necessário adotar medidas 
de prevenção.  
Contudo, a Proposta contida no anteprojeto é utópica, eis que causará óbices intransponíveis, não só 
a iniciativa privada, como também aos Projetos do Poder Público, e que são vitais para o 
desenvolvimento da Nação.  
Com efeito, a necessidade de se obter prévia autorização do Congresso Nacional colocará a matéria 
sob égide de cunho político que, conforme o caso, poderá gerar obstáculos inconvenientes e 
desnecessários.  
Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma matéria que não lhe é própria, tão pouco de sua 
competência.  
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Entende-se, destarte, que afora os preceitos já estabelecidos nos artigos 413, 414, 415 e 417, 
caberia a Lei Ordinária estabelecer os parâmetros técnicos, e bem assim as condições de 
implantação e operação dos Planos e Projetos descritos nas letras “a” e “b”.  
 
   
   EMENDA:03684 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 417 do Anteprojeto de  
Constituição a redação do artigo 113 do  
Anteprojeto da Comissão de Ordem Social, como segue:  
Art. 417 - Proíbe-se a instalação e  
funcionamento de reatores nucleares para produção  
de energia elétrica, exceto para finalidades cientificas.  
§ 1o. - As demais atividades nucleares serão  
controladas pelo Poder Público, assegurando-se a  
fiscalização supletiva pelas entidades  
representativas da sociedade civil.  
§ 2o. - A responsabilidade por danos  
decorrentes da atividade nuclear independente da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios.  
§ 3o. - 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. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Recupera dispositivos constantes do Anteprojeto da Ordem Social (arts. 113, §§ 1o., 2o. e 3o.).  
O relator mantém sua posição de não proibir questões em constante mutação tecnológica. Quanto 
aos §§ 1o., 2o. e 3o. estão atendidos, com nova redação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03865 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 422, § 2o.  
Substitua-se a palavra "culpa" por "dolo" no  
§ 2o. do art. 422 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A Emenda visa corrigir equívoco de mera nomenclatura, uma vez que contorna o estabelecido no 
Caput do art. 422 pois o instituto penal contemplado é dolo e não a culpa.  
Trata-se, portanto, de mera adequação de redação entre paragrafo e Caput do mesmo artigo.  
   
   EMENDA:03896 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
1 - Dê-se ao art. 417, do Cap. VI, Título IX,  
a seguinte redação:  
Art. 417, do Cap. VI, Título IX, a seguinte redação:  
Art. 417 - 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.  
2 - Em decorrência da modificação redacional  
anterior, suprimam-se os parágrafos 2o. e 3o. do  
mesmo artigo, que se tornam redundantes. 
Justificativa: 
A síntese feita abrange o mérito do tema num único dispositivo, tornando desnecessário o acréscimo 
dos parágrafos citados.  
Parecer:   
   Emenda aperfeiçoa e sintetiza o texto sem prejuízo do conteúdo. Está parcialmente atendida nos 
termos da emenda cs03101-6.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03897 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  
Suprima-se no Título IX, Capítulo VI, artigo 417, o seu § 1o. 
Justificativa: 
A matéria está atendida pelo § 2° do Artigo 422, do mesmo capítulo.  
   
   EMENDA:03904 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  
Suprimir, no Título IX, Capítulo VI, Artigo  
414, o seu item IX, renumerando-se os demais itens. 
Justificativa: 
A matéria está contemplada no Título II, Capítulo I, Artigo 13, item IX, alínea a.  
   
   EMENDA:03905 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 209  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se, no Título IX, Capítulo VI, artigo  
416, alínea b, a seguinte expressão:  
(...) "bem como quaisquer projetos de impacto  
ambiental." 
Justificativa: 
É clara a intenção do legislador, ao elaborar a alínea b, de tratar de modo mais restritivo e especial os 
casos extremos, de onde podem advir os grandes desastres ecológicos.  
A avaliação de quaisquer outros projetos está prevista, com muita propriedade, no item VIII do  
artigo 414.  
A permanência da expressão que ora se propõe suprimir criaria situação de sobrecarga 
desnecessária para o Congresso Nacional, para avaliações que são de competência técnica rotineira.  
Parecer:   
   Aprovada. A fase destacada pela emenda para supressão é um adendo totalmente inadequado ao 
espírito do artigo, sobretudo porque está atendida corretamente no art. 414, item VIII. 
   
   EMENDA:03911 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto 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 414, para artigo 315 do Título  
VIII, Capítulo I, passando o atual artigo 315 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. 414 é notoriamente vinculada, 
ao conteúdo do artigo 315. Por esse motivo devem estar interligadas ao capítulo mais apropriado, 
razão pela qual propõe-se na inserção no Título da Ordem Econômica e Financeira.  
Parecer:   
   Considerando que o inciso XIII do Artigo 414 coincide com o inciso I do Artigo 50, optou-se pela 
supressão do segundo, mantendo-se o primeiro em sua atual posição, sem a vinculação solicitada. 
Neste sentido, a compatibilização é atendida ainda que de maneira alternativa. Aprovada 
parcialmente. 
   
   EMENDA:03917 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  
Suprimir, no Título IX, Capítulo VI, Art.  
414, o seu item XII, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
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A proteção a que se refere o item está garantida, na essência, pelo item I do mesmo artigo, devendo 
ser desenvolvida em lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:03919 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se o item VII, no Título IX, Capítulo  
VI, Artigo 414, renumerando-se os demais itens. 
Justificativa: 
A matéria está contemplada no Título IX, Capítulo II, seção I, artigo 353, item VI.  
Parecer:   
   A emenda aponta duplicidade real e poderá ser atendida sem prejuízo de conteúdo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03920 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  
Unam-se os itens I e II, no Título IX,  
Capítulo VI, Artigo 414, ficando a seguinte redação:  
Art. 414. Incumbe ao Poder Público:  
I - Garantir o manejo ecológico das espécies  
e ecossistemas, preservar a diversidade e a  
integridade do patrimônio genético do País e  
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e  
manipulação de material genético. 
Justificativa: 
A redação sugerida une as matérias correlatas num único item, evitando redundância de conteúdo, 
no que colabora para o objetivo de tornar sintético o texto final do Anteprojeto de Constituição.  
   
   EMENDA:03921 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  
1 - Unam-se os itens X e XI, no Título IX,  
Capítulo VI, artigo 414, ficando a seguinte redação:  
X - promover a educação ambiental em todos os  
níveis de ensino e capacitar a comunidade para a  
proteção do meio ambiente e a conservação dos  
recursos naturais.  
2 - Tendo em vista a modificação anterior  
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suprima-se o item XI na sua parte que afirma:  
(...) "assegurada a sua participação na gestão e  
nas decisões das instituições públicas  
relacionadas a meio ambiente;" 
Justificativa: 
A junção dos dois itens contribui para sintetizar o texto, unindo matérias correlatas. A parte suprimida 
do extinto item XI, está contemplada no Título II, Capitulo III, Artigo 18, item VII, alíneas a, b, c e d.  
   
   EMENDA:03948 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 414, Inciso XIII  
Suprima-se do anteprojeto:  
- o inciso XIII, do Artigo 414. 
Justificativa: 
A matéria, com redação idêntica, consta do Artigo 50, inciso I, do anteprojeto.  
Parecer:   
   A duplicidade apontada é pertinente, optando-se pela supressão do inciso I, do Art. 50, dada a 
oportunidade de, assim, obter melhor ordenamento no próprio Capítulo II do Título IV, eliminando 
artigo desnecessário.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04027 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 416, "b"  
Suprima-se, da parte final do art. 416, "b" a  
expressão "bem como quaisquer projetos de impacto  
ambiental". 
Justificativa: 
A propositura visa compatibilizar o dispositivo com a sistemática de distribuição de funções entre os 
Poderes da República, adotada pelo Anteprojeto.  
Com efeito todo projeto tem algum impacto ambiental. Assim, atribuir ao Congresso Nacional o 
encargo de autorizar todo e qualquer projeto será transformar o Congresso em órgão do Executivo.  
Justifica-se que o Congresso autorize alguns projetos, os de maior ou especial impacto ambiental, 
mas não todas.  
Parecer:   
   Aprovada. A emenda corrige falha evidente, visto que a frase é redundante frente ao art.414, item 
VIII, que é o local apropriado para o dispositivo. 
   
   EMENDA:04029 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 415  
Suprima-se do Artigo 415 a expressão "ouvido  
o Poder Legislativo". 
Justificativa: 
O Artigo é redundante. É obvio que “restrições legais” só podem ser estabelecidas após ouvido o 
Legislativo, e que “restrições administrativas” só podem ser impostas com base na lei (obviamente 
editada pelo Legislativo).  
Portanto é absurdo mandar seja “ouvido do Poder Legislativo” em matéria que já é de sua 
competência.  
Parecer:   
   Aprovada. A emenda colabora para a coerência do texto. 
   
   EMENDA:04030 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 414, inciso IV  
Suprima-se do Artigo 414, IV, a expressão  
"mediante lei". 
Justificativa: 
A restrição constante do dispositivo é incompatível com a sistemática de tripartição dos Poderes.  
Tratando-se de atividade tipicamente administrativa, conflita com a sistemática adotada pelo 
anteprojeto conferi-la ao Legislativo.  
   
   EMENDA:04047 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 416  
Suprima-se, no final do item b) do At. 416 a  
expressão ..., "bem como quaisquer projetos de  
impacto ambiental". 
Justificativa: 
Todo projeto industrial ou agrícola, ou de ocupação do solo urbano ou rural traz algum impacto 
ambiental. O espírito do referido artigo é levar ao exame do Congresso Nacional apenas aqueles cujo 
impacto seja de tal natureza que coloque em risco a vida humana ou provoque riscos irreversíveis ao 
meio ambiente.  
Parecer:   
   Aprovada. A emenda corrige falha que traz séria incoerência ao texto, uma vez que o dispositivo 
está corretamente contemplado no art.414, item VIII. 
   
   EMENDA:04145 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir o artigo 422 e seus parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
Não se trata de matéria constitucional, devendo ser tratada pela lei civil e penal.  
   
   EMENDA:04247 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 415 do anteprojeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 415 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, ouvido o Poder  
Legislativo, podem estabelecer, concorrentemente,  
restrições legais e administrativas visando à  
proteção ambiental e à defesa dos recursos  
naturais, prevalecendo o dispositivo mais severo". 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva incluir o Distrito Federal no contexto da política de preservação do meio 
ambiente, tal como instituída pelos artigos 413 a 422 do Anteprojeto, nos moldes da participação da 
União, dos Estados e dos Municípios.  
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   
   Aprovada. A emenda é correta e pertinente. 
   
   EMENDA:04263 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substitua-se a Redação do Artigo 416, por:  
Lei federal disporá sobre:  
Art. 416..................................  
a) ..........................................  
b) .......................................... 
Justificativa: 
O texto original prevê que caberá ao Congresso Nacional autorizar, previamente os Planos e 
Programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Zona 
Costeira, bem como a instalação, ou ampliação de hidroelétricas, termonucleares, de Usina de 
Processamento de Matérias Férteis e Fósseis, indústrias potencialmente poluidoras, depósitos de 
dejetos nucleares, ou que causem impacto ambiental.  
A matéria, sem dúvida alguma, é de grande relevância, e realmente se faz necessário adotar medidas 
de prevenção.  
Contudo, a Proposta contida no anteprojeto é utópica, eis que causará óbices intransponíveis, não só 
a iniciativa privada, como também aos Projetos do Poder Público, e que são vitais para o 
desenvolvimento da Nação.  
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Com efeito, a necessidade de se obter prévia autorização do Congresso Nacional colocará a matéria 
sob égide de cunho político que, conforme o caso, poderá gerar obstáculos inconvenientes e 
desnecessários.  
Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma matéria que não lhe é própria, tão pouco de sua 
competência.  
Entende-se, destarte, que afora os preceitos já estabelecidos nos artigos 413, 414, 415 e 417, 
caberia a Lei Ordinária estabelecer os parâmetros técnicos, e bem assim as condições de 
implantação e operação dos Planos e Projetos descritos nas letras “a” e “b”.  
 
   
   EMENDA:04267 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 414, Alínea X.  
No Anteprojeto da Comissão de Sistematização,  
onde se lê:  
"Art. 414 - ................................  
X - promover a educação ambiental em todos os  
níveis de ensino".  
Leia-se:  
"Art. 414 - ................................  
X - estabelecer a educação ambiental como  
disciplina nas escolas oficiais e particulares em  
todos os níveis de ensino". 
Justificativa: 
Levando em consideração a importância da chamada “pedagogia mesológica” nos países de maior 
desenvolvimento, definida como a ciência da educação para a proteção do meio ambiente e 
considerada um indispensável meio de conscientização ou de sensibilização de todas as pessoas, 
tornando-as mais responsáveis para com as questões de ordem ambiental, evidencia-se a 
conveniência de se estabelecer e a obrigatoriedade da inclusão, nos currículos de todos os níveis de 
ensino, da disciplina referente à “educação ambiental”.  
Tendo em vista, ainda, o notório desconhecimento, por parte da grande maioria do povo brasileiro, 
quanto à matéria, requer-se o recurso drástico da obrigatoriedade.  
   
   EMENDA:04383 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416, ALÍNEA B  
A alínea "b" do Art. 416 do anteprojeto,  
passa ter a seguinte redação:  
Art. 416 ....................................  
b) a instalação, ou ampliação de centrais  
hidroelétricas de grande porte, termonucleares,  
termoelétricas, de usina de processamento de  
materiais férteis e físseis, de indústrias de alto  
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potencial poluidor, e de depósitos de dejetos  
nucleares. 
Justificativa: 
A multiplicidade de projetos de impacto ambiental torna impraticável sua análise pelo Congresso. 
Trata-se de exagerada interferência em assuntos que devem ser tratados pelo Executivo, através de 
regulamentação específica.  
Parecer:   
   Aprovada. Com efeito, a frase suprimida é objeto, com mais propriedade do art.414, item VIII. 
   
   EMENDA:04396 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 419  
Suprima-se do anteprojeto o artigo 419. 
Justificativa: 
Trata-se de encargo atribuído às Forças Armadas em desacordo com sua destinação constitucional, 
como Instituição garantidora da defesa da Pátria e dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.  
Evidentemente que o desvio de meios das Forças Armadas para o cumprimento de tarefas alheias as 
suas atribuições específicas, ainda que em caráter suplementar e com vistas aos elevados propósitos 
da defesa do meio ambiente e da ecologia, ensejaria manifestos inconvenientes ao adestramento e 
emprego das instituições Militares, para o mais eficiente desempenho de sua missão constitucional.  
Cumpre ressaltar, no entanto, que nada obsta, em caso de necessidade urgente, o emprego das 
Forças Armadas independentemente de expressa imposição legal, conforme aliás vem ocorrendo.  
 
   
   EMENDA:04608 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 414, inciso XIII  
Suprima-se do anteprojeto:  
- o inciso XIII, do Artigo 414. 
Justificativa: 
A matéria, com redação idêntica, consta do Artigo 50, inciso I, do anteprojeto.  
Parecer:   
   A duplicidade apontada é pertinente, optando-se pela supressão do inciso I, do Art. 50, dada a 
oportunidade de, assim, obter melhor ordenamento no próprio Capítulo II do Título IV, eliminando 
artigo desnecessário.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04723 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
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Texto:   
   - Suprima-se o § 2o. do art. 417,  
renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
O Brasil vem se submetendo às normas internacionais estabelecidas para salvaguarda da utilização 
da energia atômica, cumprindo-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 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, mas, sim, de evitar que o texto da Nova 
Carta Magna 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 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 e um pais que aspira, no futuro, alinhar-se entre as superpotências.  
   
   EMENDA:04891 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 420, do Anteprojeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O “fundo de conservação a recuperação do meio ambiente”, tem caráter tributário, pois atinge a 
todos, que exploram a atividade de recursos naturais, portanto, ferindo brutalmente o Capítulo I, do 
Título VII, do Anteprojeto de Constituição (do Sistema Tributário Nacional) que prevê a instituição dos 
tributos, e discriminando-os quanto ao fato gerador, e nível político de competência tributária.  
Com relação às atividades potencialmente poluidoras, estas não devem ter sua tributação agravada 
apenas por este fato, mas sim devem ser compelidas e reduzir, e até a eliminar, através de meios 
tecnológicos adequados, o risco que representam.  
 
   
   EMENDA:04945 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 415  
Substitua-se o artigo 415 do anteprojeto, que  
passa ter a seguinte redação:  
Art. 415 - A União, os Estados e os Municípios,  
ouvido o Poder Legislativo, podem estabelecer  
concorrentemente, restrições legais e  
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administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um Estado  
e do Estado, se envolver os interesses de mais de  
um Município.  
§ 2o. As limitações e restrições legais e  
administrativas estaduais não podem dispensar ou  
diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. É assegurado total informação às  
comunidades locais interessadas diretamente, sobre  
o cumprimento do dispositivo neste artigo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em desenvolvimento no qual o progresso desordenado poderá causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e aos seus recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o 
subdesenvolvimento pode constituir-se no maior poluidor nacional. Em consequência, deve a 
constituição prevê dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os interesses nacionais e não 
permitam o nascimento antecipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.  
Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que represente a 
gradação dos interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o 
estadual. Este princípio harmonia os diversos níveis de maneira descentralizada, permitindo a efetiva 
existência da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio estava exposto no 
Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
 
   
   EMENDA:05028 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 CS).  
Suprimir do Título IX, Capítulo VI - Meio  
Ambiente, os dispositivos abaixo enunciados:  
1 - Art. 414 e os incisos de I a XIII;  
2 - Alínea b do art. 416;  
3 - Art. 417, parágrafos 1o. a 3o;  
4 - art. 418 e parágrafo único;  
5 - Art. 420, 421; e  
6 - art. 422, parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa 
Permanecem, portanto, o art. 413, 415 e 416 fundido com a alínea a. 
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriados para lei complementar. Consideramos que não devam ficar "amarrados" ao texto 
Constitucional, pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração que se fizer necessária 
futuramente. 
 
   
   EMENDA:05127 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do parágrafo 2o. do  
Art. 417, suprimindo-se, em consequência, o  
parágrafo 3o. do mesmo Artigo, a expressão:  
"e com a fiscalização do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
É de bom alvitre que se possa reduzir ao máximo e com objetividade o texto Constitucional, sem 
prejuízo de seu conteúdo.  
Parecer:   
   A emenda é pertinente porque sintetiza o texto sem prejuízo do conteúdo. Contemplada nos termos 
da emenda cs03101-6.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05128 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto:  
- o inciso XIII, do Artigo 414. 
Justificativa: 
A matéria, com redação idêntica, consta do Artigo 50, inciso I, do anteprojeto.  
Parecer:   
   A duplicidade apontada é pertinente, optando-se pela supressão do inciso I, do Art. 50, dada a 
oportunidade de, assim, obter melhor ordenamento no próprio Capítulo II do Título IV, eliminando 
artigo desnecessário.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05179 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 415, do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 415 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais." 
Justificativa: 
Propomos a retirada de expressão “prevalecendo o dispositivo mais severo” por entendermos que a 
aplicação das penalidades será definida pelo Legislativo.  
   
   EMENDA:05199 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 414.  
Inclua-se no Art. 414 do Anteprojeto o  
seguinte parágrafo:  
"XVI - Instituir a proteção ambiental como  
expansão da função social da propriedade  
prevalecendo a limitação sobre o uso do bem por  
parte do proprietário." 
Justificativa: 
A relação de administração, cuja característica é a finalidade pública, contrasta com a relação de 
direito subjetivo, cuja característica é a vontade do indivíduo. O direito de propriedade poderá sofrer 
limitações administrativas legítimas (devendo ser ressalvados o instrumento do tombamento, da Lei 
6.902 e de proteção de bacias hidrográficas) no interesse e benefício da coletividade.  
É necessário pensar uma nova concepção constitucional do direito de propriedade (pública ou 
provada, urbana ou rural) rigorosamente vinculada à sua função social, de modo que o exercício do 
direito seja facultado apenas em conformidade com o interesse da comunidade, inibindo-se assim 
condutas a ela lesivas.   
 
   
   EMENDA:05322 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo alterado: alínea "b" do Art. 416  
Dê-se a letra "b" do art. 416 do Anteprojeto  
de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 416 - Dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional:  
a) ..........................................  
b) a instalação ou ampliação de usinas de  
grande porte; hidroelétricas, termonucleares,  
termoelétricas, de processamento de materiais  
férteis e físseis, de indústrias de alto potencial  
poluidor, de depósitos de rejeitos de alto risco,  
inclusive radioativos, químicos e bacteriológicos,  
bem como de qualquer projeto de impacto ambiental. 
Justificativa: 
A nova redação proposta para o artigo 416 estabelece a forma técnica correta porque não se refere 
aos rejeitos somente radioativos, mas também químicos e bacteriológicos, entre outros. Embora 
reconheçamos que a proteção à preservação do meio ambiente é um direito individual e coletivo 
fundamental, a letra “b” do inciso VII, do Art. 18, refere-se especificamente ao risco de dano à vida e 
ao meio ambiente em consonância de atividades industriais. O artigo 416, ao estabelecer requisito 
constitucional para as mesmas atividades, cria uma superposição de ideias.  
   
   EMENDA:05323 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 415 a seguinte redação:  
"Art. 415. A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas que visem a proteção ambiental e a  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. Prevalece a competência da União quando  
estiverem envolvidos os interesses de mais de um  
Estado, e prevalece a competência do Estado se  
estiverem envolvidos os interesses de mais de um Município.  
§ 2o. As limitações e restrições estaduais,  
legais e administrativas, não podem dispensar ou  
diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. As comunidades locais diretamente  
interessadas terão total acesso às informações  
sobre o cumprimento do disposto neste artigo." 
Justificativa: 
No Brasil, país em desenvolvimento, o progresso desordenado pode causar danos irreparáveis ao 
meio ambiente e aos recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental. O 
subdesenvolvimento, afinal, é o maior poluidor nacional. Em consequência, deve a Constituição prevê 
dispositivos que ao mesmo tempo, atendam a todos os interesses nacionais e não permitam conflitos 
antecipado em nome desses interesses.  
O texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que representa a gradação dos 
interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o estadual. Este 
princípio harmoniza os diversos níveis de maneira descentralizada e permite a atuação da Federação 
em defesa dos interesses da nação brasileira.  
   
   EMENDA:05349 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 417, caput e parágrafos 1o e 2o.  
Dê-se ao caput do artigo 417 a seguinte redação:  
Art. 417 - As atividades nucleares, no  
território nacional, se destinam exclusivamente a  
fins pacíficos.  
§ 1o. - A responsabilidade da União por danos  
decorrentes de atividades nucleares independente  
da existência de culpa, ficando vedada qualquer  
limitação relativa aos valores indenizatórios.  
§ 2o. A Congresso Nacional cabe fiscalizar o  
cumprimento do disposto neste artigo. 
Justificativa: 
O princípio básico é que as atividades nucleares sejam 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.  
No anteprojeto está previsto o controle pelo Poder Público, mas no parágrafo 3° à fiscalização é feita 
pelo Congresso Nacional. Isso conflita com a expressão Poder Público. Além disso, a fiscalização 
“supletiva pelas entidades da sociedade civil” não necessita ser explicitada no texto constitucional. A 
fiscalização pelo Congresso Nacional já significa ouvir a sociedade civil. São notórios os múltiplos 
usos de energia nuclear em segmentos da saúde, da agricultura e da indústria.  
Em cada caso, bem como na geração de energia elétrica, o Congresso Nacional pode ouvir e 
escolher indivíduos ou sociedades vinculadas aos setores interessados.  
   
   EMENDA:05442 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts.  
414, 416, 417, 418, 421, 422, do Capítulo IV,  
remanescendo a seguinte nova redação:  
DO MEIO AMBIENTE  
Art. - O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado é bem de uso comum ao qual todos têm  
direito, devendo os poderes públicos e a  
coletividade protegê-lo para as presentes e  
futuras gerações.  
Art. - Incumbe ao Poder Público:  
I - manter os processos ecológicos essenciais  
e garantir o manejo ecológico das espécies e  
ecossistemas;  
II - promover a ordenação ecológica do solo e  
assegurar a recuperação de área degradadas;  
III - definir, mediante lei, em todas as  
unidades da Federação, espaços territoriais e seus  
componentes a serem especialmente protegidos.  
IV - estabelecer a monitorização da qualidade  
ambiental, com prioridade para as áreas críticas  
de poluição, mediante redes de vigilância  
ecotoxicológica;  
V - controlar a produção, comercialização e  
emprego de técnicas, métodos e substâncias que  
comportem risco para o meio ambiente e a qualidade  
de vida;  
VI - exigir, para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente, estudo de impacto ambiental.  
VII - garantir acesso livre, pleno e gratuito  
às informações sobre a qualidade do meio ambiente;  
VIII - promover a educação ambiental em todos  
os níveis de ensino;  
IX - capacitar a comunidade para a proteção  
do ambiente e a conservação dos recursos naturais,  
assegurada a sua participação na gestão e nas  
decisões das instituições públicas relacionadas a  
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meio ambiente;  
X - tutelar a fauna e a flora vedando, na  
forma da lei, as práticas que as coloquem sob  
risco de extinção ou submetam os animais à  
crueldade;  
XI - instituir o sistema nacional  
de gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando  
sistemas específicos de cada unidade da Federação.  
Art. - A União, os Estados e os Municípios,  
ouvido o Poder Legislativo, podem estabelecer,  
concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais prevalecendo o  
dispositivo mais severo.  
Art. 417 - As atividades nucleares de  
qualquer natureza serão controladas pelo Poder Público.  
§ 2o. - A atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins pacíficos.  
§ 3o. - O Congresso Nacional fiscalizará o  
cumprimento do disposto neste artigo.  
Art. - A exploração dos recursos minerais  
fica condicionada à conservação ou recomposição do  
meio ambiente afetado, as quais serão exigidas  
expressamente nos atos administrativos  
relacionados à atividade.  
Art. - O Congresso Nacional estabelecerá para a  
convocação das Forças Armadas, na defesa dos  
recursos naturais e do meio ambiente, em caso de  
manifesta necessidade.  
Art. - A Lei criará um fundo de conservação e  
recuperação do meio ambiente, constituído, entre  
outros recursos, por contribuições que incidam  
sobre as atividades potencialmente poluidoras e a  
exploração de recursos naturais, 
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 a uma Constituição. 
 
   
   EMENDA:05476 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   No Título IX - Capítulo VI - Do Meio Ambiente  
SUBSTITUA-SE  
O artigo 415 pelo seguinte:  
"Artigo 415 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o poder legislativo, podem  
estabelecer, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando a proteção ambiental, à  
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defesa dos recursos naturais e a garantia da  
função social da propriedade, prevalecendo  
dispositivo mais severo". 
Justificativa: 
Acrescentando a garantia da função social da propriedade, tal como este dispositivo sugere, torna-se 
mais eficazes as condições de ação do poder público.  
   
   EMENDA:05480 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: parágrafo 2o., art. 422  
O parágrafo 2o., do artigo 422 passa a ter a  
seguinte redação.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. O responsável é obrigado,  
independentemente da existência de culpa, a  
indenizar ou reparar integralmente os danos  
causados, pela sua ação ou omissão, arcando,  
quando necessário com o ônus e a responsabilidade  
da eliminação dos produtos tóxicos ou poluentes  
causadores dos danos ao ser humano e ao meio ambiente. 
Justificativa: 
Muitas vezes a ação lesiva ao meio ambiente e aos seres humanos decorre da utilização de produtos 
químicos não permitidos pela legislação, sendo a destruição destes produtos um processo que pode 
envolver custos elevados, os quais devem ser cobertos pelo infrator e não pela sociedade, através da 
ação exclusiva dos órgãos governamentais.  
   
   EMENDA:05483 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: artigo 419  
O artigo 419 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 419 - O Congresso Nacional estabelecerá  
normas para a convocação das Forças Armadas na  
defesa dos recursos naturais e do meio ambiente,  
em caso de manifesta necessidade reconhecida pela  
União ou mediante solicitação dos Estados e  
Municípios. 
Justificativa: 
Os Estados e mais especificamente os Municípios apresentam maior sensibilidade e conhecimento 
na determinação de problemas locais de preservação do meio ambiente, razões pelas quais devem 
ter a possibilidade de solicitar ajuda das Forças Armadas, quando seus recursos físicos e financeiros 
não permitirem a estruturação de uma política efetiva de defesa do meio ambiente.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

EMENDA:00370 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso VII, do  
art. 408, do projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização:  
"VII - Exigir, para instalação das atividades  
potencialmente poluidoras do meio ambiente,  
previstas em lei, a apresentação de estudo prévio  
de impacto ambiental, o qual será submetido de  
apreciação da sociedade civil em audiências  
públicas antes da decisão final pelo órgão competente". 
Justificativa: 
O dispositivo que intentamos modificar tem a seguinte redação: 
“art. 414 – Incumbe ao Poder Público: 
....................................................................................................... 
VIII – exigir, para a instalação de atividades potencialmente causadoras de degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja avaliação será feita em audiências públicas; ” 
Na realidade, todas as atividades de transformação efetuadas pelo homem são potencialmente 
poluidoras. Há que se discernir aquelas especificas, que possam apresentar riscos de maior 
comprometimento do meio ambiente.  
A avaliação de matérias técnicas deve ser alçada de um órgão técnico competente que, como em 
outros países se utilizam das audiências públicas visando obter pontos de vista da sociedade civil 
sobre o tema, mas que se responsabilizam pelos seus veredictos pois que são tecnicamente 
competentes.  
Parecer:   
   A emenda será acolhida no substitutivo do relator, ressalvada opção redacional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00556 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o caput do art. 413 do projeto de  
constituição da comissão de sistematização. 
Justificativa: 
O dispositivo que intentamos suprimir a seguinte redação: 
(“Art. 413 – a lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, construindo, entre 
outros recursos, por contribuições que incidem sobre as atividades potencialmente poluidoras e a 
exploração de recursos naturais”.)  
As empresas que tenham atividades potencialmente poluidoras, para se instalarem e funcionarem em 
qualquer ponto de território nacional, já sofreram pesado ônus para implementarem sistemas de 
controle de poluição do meio ambiente que possam ser adequadamente mantidos e operados em um 
nível tal que as permita o indispensável licenciamento incluindo estudos de impacto ambiental quando 
for o caso. Esta tributação específica não seria justa e equivaleria à cobrança de um adicional de 
insalubridade por parte do governo, o que não é eticamente aceitável.  
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Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00582 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Arts. 395 a 398, 407 a 415  
Os Arts. 395 até 398 que compõe o Capítulo  
referente a "Ciência e Tecnologia" e o Art. 407  
até 415 que compõe o Capítulo referente ao "Meio  
Ambiente", transfiram-se os mesmos para o Título  
VIII da "Ordem Econômica", onde passarão a ser  
Capítulo desta parte do Anteprojeto. (Art. 300) 
Justificativa: 
A matéria referente a “Ciência e Tecnologia” e “Meio Ambiente”, diz muito mais respeito a Ordem 
Econômica do que a Ordem Social.  
“Tecnologia e Ciência” são em nosso tempo expressões muito vinculadas ao desenvolvimento 
econômico e só indiretamente é que dizem respeito aos estudos sociais.  
Por outro lado, o “Meio Ambiente” encerra todas aquelas atividades do homem sobre a natureza, o 
que está muito mais perto do fato econômico do que do fato social.  
Pelas matérias contidas nesses dois capítulos mencionados verifica-se claramente que as duas áreas 
dizem mais respeito a matéria econômica do que a assuntos sociais. Daí a procedência da emenda.  
Parecer:   
   A transposição de dispositivos pretendida pela Emenda não se faz necessário no presente 
momento, sendo ela mais apropriada na ocasião da revisão geral a ser procedida na ocasião da 
aprovação do novo texto constitucional.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00909 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VI (Meio Ambiente)  
do Título IX (Da Ordem Social) do Projeto o  
seguinte artigo:  
"Art. .... Proíbe-se, na forma da lei, o  
lançamento de rejeitos industriais e de esgoto de  
qualquer espécie, nos cursos d'água e nos mares,  
bem assim a pulverização de agrotóxicos nos  
campos agrícolas, de modo a causar o desequilíbrio ecológico.  
§ 1o. Compete ao Poder Público estabelecer  
convênios com as Federações de Indústrias, para a  
instalação e funcionamento de centrais depuradoras  
dos rejeitos industriais.  
§ 2o. Se for instalada fora do zoneamento  
industrial, a indústria poluente instalará e fará  
funcionar estação depuradora de resíduos.  
§ 3o. A pulverização de agrotóxicos nos  
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campos agrícolas será substituída,  
preferencialmente, pelo combate biológico às pragas." 
Justificativa: 
Para a apresentação da presente emenda, valemo-nos de sugestão oferecida pelo Conselho 
Regional de Química da 1ª Região, em reunião realizadas no Recife, em março do corrente, no 
sentido de proibir-se o lançamento de rejeitos industriais nos cursos d’água e nos mares costeiros, 
como também a pulverização de agrotóxicos nos campos agrícolas.  
Manifestamos nossa concordância com a adoção de princípios, a serem inseridos na Constituição, 
que tornem obrigatória a instalação de centrais depuradoras de rejeitos líquidos, nos distritos 
industriais, com o propósito maior de salvaguardar o equilíbrio biológico.  
Do mesmo modo, a poluição do meio ambiente, através da pulverização dos campos agrícolas, 
necessita ser combatida pelo emprego de técnicas que, na maioria do possível, substituem a 
pulverização de agrotóxicos pelo combate biológico das pragas.  
Resta-nos a certeza de que medidas dessa natureza vão de encontro aos anseios legítimos de todos 
que almejamos para a presente e futura gerações um meio ambiente sadio e ecologicamente 
equilibrado.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01014 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 409, Caput e  
Parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao caput do artigo 409 do Anteprojeto  
de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 409 - 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 do disposto neste artigo. 
Justificativa: 
Ao propormos esta nova redação ao Art. 409, pretendemos dar melhor forma legislativa e jurídica às 
ideias nele contidas. O princípio básico é que as atividades nucleares sejam 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, pois 
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a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite, quando for o caso, ouvir a sociedade civil. São 
notórios os múltiplos usos de 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:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser disposta no Título dedicado à organização do Estado.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01015 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao caput do Art. 409, nos seguintes termos:  
"Art. 409 - As atividades nucleares de  
qualquer natureza serão controladas pelo Poder  
Público, assegurando-se a fiscalização supletiva  
pelas entidades representativas da sociedade  
civil, na forma que dispuser a lei". 
Justificativa: 
Há necessidade de que a lei defina, claramente, o alcance das disposições constantes do caput do 
Art. 417, por forma e não se caracterizar o cerceamento das atividades nucleares a serem 
executadas, no amplo contexto do desenvolvimento científico e tecnológico, que se busca para o país 
de acordo com os objetivos estabelecidos pelo Poder Público.  
Por essa razão, configura-se como oportuno oferecer a presente emenda que resguarda a 
observância do princípio enunciado na proposição, condicionando, no entanto, à lei ordinária, a 
fixação de dispositivos disciplinares das referidas atividades.  
Parecer:   
   A proposta está prejudicada porque a matéria de que trata está disposta no Título dedicado à 
organização do Estado. 
   
   EMENDA:01022 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 409, que passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 409 - A União os Estados e os  
Municípios ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, suplementarmente, restrições legais e  
administrativas visando a proteção ambiental e a  
defesa dos recursos naturais. 
Justificativa: 
Foi substituída a palavra “concorrentemente” por “suplementarmente” considerando-se que o 
arcabouço da legislação de proteção do meio ambiente deve formar um conjunto homogêneo sob a 
égide legislativa da União.  
Por outro lado, a prevalência de “dispositivo mais severo” entre os níveis de estabelecimento de 
restrições legais, pode levar ao arbítrio de uma pequena comunidade, de modo a dificultar ou mesmo 
impedir, a necessária compatibilização entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 
nacional.  
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O dispositivo em causa agride o princípio federativo estabelecido no Art. 1°, cuja característica no 
campo legislativo é a repartição da competência entre as diferentes entidades politicas integrantes do 
estado federal.  
A prevalecer o artigo em causa, de modificação proposta, fica estabelecido o sistema de legislação 
concorrente entre os diferentes níveis da Federação, de todo impróprio, no sistema federativo, uma 
vez quando o seu exercício além das razões acima expostas, acarretará inevitáveis conflitos entre as 
entidades legiferantes.   
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposta é pertinente ao Título do projeto que dispõe sobre as 
competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01025 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 408  
O inciso VIII, Artigo 408 passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 408 - Incumbe ao Poder Público:  
............................................  
VIII - exigir, para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente estudo prévio de impacto ambiental." 
Justificativa: 
Suprimiu-se a ideia de avaliação do estudo de impacto ambiental em audiência popular. Assim, 
compatibiliza-se este inciso com o Artigo 416, letra “b” e qualquer atividade potencialmente causadora 
de degradação do meio ambiente terá, além do estudo prévio do impacto ambiental, sua instalação 
submetida à aprovação do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A supressão feita pela emenda, afeta a essência do dispositivo, enfraquecendo-o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01030 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 410  
Substituir a redação da letra "b", Art. 410,  
Capítulo IV, Título IX, por:  
"Art. 410 - Dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional:  
b - os planos e programas para a instalação  
ou ampliação de centrais hidroelétricas de grande  
porte, termonucleares, termoelétricas, de usina de  
processamento de materiais férteis e físseis, de  
indústrias de alto potencial poluidor, e de  
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depósito de dejetos nucleares, bem como quaisquer  
projetos que causem impacto ambiental" 
Justificativa: 
Visa a presente emenda compatibilizar a redação da letra “b” do Art. 416 em questão, àquela dada à 
letra “a” do mesmo Artigo do Anteprojeto.  
Assim a inserção, também, na aludida letra “b” da expressão “Planos e Programas” sistematiza a 
ideia contida nesse dispositivo constitucional.  
Isso porque, com o emergente desenvolvimento do País, uma plêiade numerosa de novos 
empreendimentos será, inevitavelmente, implantada, tais como, centrais elétricas, siderúrgicas e 
outras indústrias de grande porte e cujo exame, caso a caso, pelo Congresso Nacional, para a sua 
aprovação, será demorado e desgaste, o que poderá tornar até inoportunas tais obras.  
Daí porque, a simples apreciação pelo Poder Legislativo dos planos e programas desses 
empreendimentos como um todo seria mais prático e o resultado, disso positivo para a Nação.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser deslocada para o Título que dispõe sobre organização 
do Estado. 
   
   EMENDA:01031 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Reinclua-se o art. 417 do Cap. VI - do Meio  
Ambiente do Anteprojeto, no Cap. VI do Título IX  
do Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
"Art. - As atividades nucleares de qualquer  
natureza serão controladas pelo Poder Público,  
assegurando-se a fiscalização supletiva pelas  
entidades representativas da sociedade civil, na  
forma especificada em lei.  
§ 1o. - A responsabilidade por danos  
nucleares independe da existência de culpa.  
§ 2o. - A atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins pacíficos.  
§ 3o. - O Congresso Nacional fiscalizará o  
cumprimento do disposto neste artigo." 
Justificativa: 
O acréscimo da expressão “na forma especificada na lei” tem em vista regular essa fiscalização que 
na Constituição não pode ser detalhada que tanto as entidades representadas, quer quanto a forma 
de sua realização.  
Quanto à supressão da expressão: “vedando-se qualquer limitação relativa aos valores indenizatório” 
ela se justifica por constituir um sério gravame, ainda que um potencial, à economia da atividade 
nuclear, ao deixar em aberto o valor indenizatório. Por outro lado, o princípio da responsabilidade 
sem culpa, ou objetivo já é consagrado no direito brasileiro (lei n° 6.453/77), onde o operador da 
instalação nuclear responde sempre objetivamente, isto é, mesmo sem culpa e é obrigado à 
realização do seguro compatível com a natureza e o grau de risco de sua instalação (lei n° 6.453/77).  
A compatibilização necessária ao desenvolvimento das atividades nucleares pode ser atendida (custo 
social) pela participação suplementar da União, garantindo compensação justa às eventuais vítimas 
de acidentes nucleares, nos casos em que o valor indenizatório necessitar de implementação. Aliás, 
esse princípio encontra-se consagrado na legislação reguladora dos seguros provados pelo qual a 
União assume o risco nos danos catastróficos. A catástrofe, em seus resultados deve ser tratamento, 
independentemente de sua causa, de modo satisfatório aos interesses da comunidade por ela 
atingida.  
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Ainda, se a norma constitucional deixar sabiamente de fixar a forma ilimitada, ou limitada, estará 
atribuindo ao legislador ordinário a tarefa de verificar da conveniência conjuntural de sua adoção.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:01107 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: 408, II  
O inciso II, do artigo 408, do anteprojeto  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 408 - ..................................  
II - preservar a diversidade e a integridade  
do patrimônio genético do País e fiscalizar as  
entidades dedicadas à sua pesquisa e manipulação; 
Justificativa: 
A emenda visa apenas dar uma melhor técnica redacional, introduzindo o pronome “sua” antes da 
palavra “pesquisa” e suprimindo-se a locução “de material genético” por sua repetição inócua.  
Parecer:   
   " A emenda oferece solução meritória do ponto de vista redacional, porém, esbarra em problema de 
possíveis interpretações. A introdução do pronome SUA faria com que a fiscalização se referisse a 
Patrimônio, no seu conjunto. Nem todas as entidades, contudo, pesquisam o patrimônio, mas, sim, 
material genético, com repercussões futuras.  
Mesmo reconhecendo o valor formal da proposta, o relator prefere manter redação mais precisa 
quanto ao conteúdo. 
   
   EMENDA:01108 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O art. 410, "b" passa a ter a seguinte redação:  
A instalação ou ampliação de minas de grande  
porte, termonucleares, termoelétricas, de  
processamento de materiais férteis e físseis, de  
indústrias de alto potencial poluidor, de  
depósitos de rejeitos de alto risco, inclusive  
radioativos, químicos e bacteriológicos, bem como  
de qualquer projeto de impacto ambiental. 
Justificativa: 
Inclui-se no dispositivo, a locução “inclusive radioativos, químicos e bacteriológicos” com a finalidade 
de especificar, de forma expressa, os riscos relativos a saúde pública que devem ser preservados.  
Parecer:   
   O mérito da emenda está contido no art. 54, XXIV. Quanto à pormenorização proposta, deverá ser 
objeto de legislação posterior.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01109 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 414  
Suprima-se o artigo 414 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A ida deste dispositivo, isenção de tributação, deve ficar concentrada na parte própria do anteprojeto, 
razão pela qual foi transportada para o artigo 265, inciso II, letra “c”.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: 415, "caput"  
Inclua-se no "caput" do artigo 415 do  
anteprojeto a palavra "inafiançáveis", passando a  
ter a seguinte redação:  
Art. 415 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente, bem como a omissão e desídia das  
autoridades competentes serão consideradas crimes  
inafiançáveis, na forma da lei. 
Justificativa: 
Justifica-se a adição para aprimorar a redação do texto, dando-lhe maior tecnicismo jurídico e 
possibilitando a modificação do § 1° do mesmo artigo.  
Parecer:   
   O termo acrescentado pela emenda faz parte de regulamentação posterior ao que disporá a 
Constituição. 
   
   EMENDA:01111 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 415 § 1o.  
Suprima-se, integralmente, o § 1o. do artigo  
415 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A redação e o sentido da matéria estão contidos no “caput” do dispositivo face a nova redação que 
lhe foi dada.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
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   EMENDA:01112 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 415, § 2o.  
O § 2o. do artigo 415 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação, renumerando-se-o para  
parágrafo único face a respectiva supressão:  
Art. 415 - ..................................  
Parágrafo único. Os agentes, independentemente  
de existência de culpa, responderão pelos danos  
causados. 
Justificativa: 
A redação visa adequar o dispositivo a uma melhor técnica jurídico-redacional.  
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01144 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação do texto do anteprojeto:  
Substituir o inciso VII, do art. 408, pelo seguinte:  
"VII - exigir de quem pretenda instalar  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudo prévio do impacto  
ambiental, em grau de detalhamento compatível com  
a gravidade do dano potencial, cuja avaliação será  
feita, pelas autoridades competentes, em  
audiências públicas dos interessados". 
Justificativa: 
Reproduz-se, a seguir, a versão original do inciso VIII, com as expressões acrescidas sublinhadas 
para melhor destaque e compreensão da emenda: 
“VIII – exigir de quem pretenda instalar atividades potencialmente causadoras de degradação do meio 
ambiente, estudo prévio, de impacto ambiental, em grau de detalhamento compatível com a 
gravidade do dano potencial, cuja avaliação será feita, pelas autoridades competentes audiências 
públicas dos interessados” 
Os acréscimos têm por fim: a) esclarecer de quem deve ser exigido o estudo de impacto ambiental. 
(b) assegurar que o estudo a exigir deve guardar proporcionalidade, ou compatibilidade, com a 
gravidade do dano potencial, a fim evitar que o custo dos estudos inviabilize os empreendimentos; (c) 
esclarecer que a avaliação do impacto e dos estudos deve ficar a cargo das autoridades 
competentes; (d), por fim, esclarecer que as leis e regulamentos pertinentes; (d), por fim, esclarecer 
que as audiências públicas devem necessariamente incluir os interessados.  
Nessas condições, a presente emenda substitutiva cabe dentro do escopo da comissão de 
sistematização, de dar “coerência e consistência” ao texto, como se lê no relatório do relator da 
comissão de sistematização 
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Parecer:   
   Acolhida no mérito, ressalvando a redação final do relator.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:01308 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do artigo 408, os Incisos II e V,  
do anteprojeto de constituição. 
Justificativa: 
Segundo consta do Inciso I, do próprio artigo 408, incumbe ao Poder Público manter os processos 
ecológicos, bem como garantir o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.  
Ora, a norma contida neste Inciso abrange os teores dos Incisos II e V, perdendo, pois, estes os seus 
objetivos.  
Destarte, e considerando as cautelas e modos e fiscalização contidas no corpo do anteprojeto de 
constituição, devem os incisos serem suprimidos.  
Parecer:   
   O inciso II contém matéria relevante e deve ser mantido.  
Quanto ao inciso V a sugestão foi acolhida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01383 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se o art. 414 do anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 
A matéria referente a imunidades de instituições sem fins lucrativos está tratada no art. 265, item II, 
do Anteprojeto, e foi elaborado a partir de centenas de propostas e após ampla discussão na 
Comissão instituída especificamente para tratar do assunto.  
Ampliar a abrangência do artigo 265, criando novas hipóteses de imunidade, especialmente em 
capítulos destinados a matérias de outra natureza, implica desagregar a unidade do sistema tributário 
e a rigidez dos princípios que o orientam.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01394 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: alínea "b" do Art. 410  
Dê-se a letra "b" do Artigo 410 do  
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Anteprojeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 410 - ..................................  
a) ..........................................  
b) a instalação ou ampliação de usinas de  
grande porte hidroelétricas, termonucleares,  
termoelétricas, de processamento de matérias  
férteis e físseis, de indústrias de alto potencial  
poluidor, de depósitos de rejeitos de alto risco,  
inclusive radioativos, químicos e bacteriológicos,  
bem como de qualquer projeto de impacto ambiental.  
EMENDA SUPRESSIVA (CORRELATA)  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "b", do inciso  
VIII, do art. 17.  
Suprima-se, em consequência da Emenda  
Modificativa acima, a alínea "b", do inciso VIII,  
do Art. 17. 
Justificativa: 
A nova proposta para o artigo 410 enseja a forma técnica correta ao mesmo tempo que se refere a 
rejeitos de outras origens, que não somente os radioativos, tais como químicos e bacteriológicos, 
entre outros. Embora reconheçamos que a proteção e preservação do meio ambiente é um direito 
individual e coletivo fundamental, a letra “b”, do inciso VII, do Art. 17 refere-se especificamente ao 
risco de dano à vida e ao meio ambiente em consequência de atividades industriais. O artigo 410, ao 
estabelecer requisito constitucional para as mesmas atividades, cria uma superposição de ideias.  
Em razão disso, propomos a supressão da letra “b”, do inciso VIII, do artigo 17.  
A concordância das comunidades diretamente interessadas está implícita na prévia autorização do 
Congresso Nacional, seu legítimo representante. Destarte, quanto se trata de usinas de geração de 
eletricidade, indústrias de grande porte ou qualquer atividade humana associada a risco, são 
diretamente interessadas não só as comunidades locais, mas toda a nação brasileira. Este fato 
levaria à consulta popular de âmbito nacional, para que efetivamente fosse nela retratada o 
pensamento do povo brasileiro, ou através dos representantes do Congresso Nacional como o 
proposto na nova redação.  
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente amparada pelo Projeto de Constituição. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:01395 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao caput do Artigo 409 do Anteprojeto  
de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 409 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. - Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um  
Estado, e do Estado se envolver os interesses de  
mais de um Município.  
§ 2o. - As limitações e restrições legais e  
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administrativas estaduais não podem dispensar ou  
diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. - É assegurada total informação às  
comunidades locais interessadas diretamente, sobre  
o cumprimento do disposto neste artigo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em desenvolvimento no qual o progresso desordenado poderá causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e aos seus recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o 
subdesenvolvimento pode constituir-se no maior poluidor nacional. Em consequência, deve a 
constituição prevê dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os interesses nacionais e não 
permitam o nascimento antecipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.  
Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que represente a 
gradação dos interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o 
estadual. Este princípio harmonia os diversos níveis de maneira descentralizada, permitindo a efetiva 
existência da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio estava exposto no 
Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser objeto do Título próprio, dedicado às competências 
legislativas. 
   
   EMENDA:01609 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 409.  
Inclua-se no art. 409 do anteprojeto, o  
seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único - A União concederá  
incentivos fiscais a municípios nos quais existem  
grandes áreas de preservação ambiental. 
Justificativa: 
Ao destinar o Governo Federal de pequenas verbas, através de Leis Ordinárias definindo os 
incentivos previstos no presente Parágrafo Único, estará auxiliando o Município a preservar o meio 
ambiente.  
Parecer:   
   A proposta está prejudicada pois o relator entende que trata de matéria não pertinente ao capítulo. 
   
   EMENDA:01672 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Disposto no Alterado: alínea "b" do Art. 410  
Dê-se a letra "b" do Artigo 410 do  
projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Art. 410 - ..................................  
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a) ..........................................  
b) a instalação ou ampliação de usinas de  
grande porte hidroelétricas, termonucleares,  
termoelétricas, de processamento de materiais  
férteis e físseis, de indústrias de alto potencial  
poluidor, de depósitos de rejeitos de alto risco,  
inclusive, radioativos, químicos e  
bacteriológicos, bem como de qualquer projeto de  
impacto ambiental.  
Emenda Supressiva (Correlata)  
Dispositivo Emendado: alínea "b" , do inciso  
VIII, do Art. 17.  
Suprima-se, em consequência da Emenda  
Modificativa acima, a alínea "b" , do inciso VIII,  
do Art. 17. 
Justificativa: 
A nova proposta para o artigo 410 enseja a forma técnica correta ao mesmo tempo que se refere a 
rejeitos de outras origens, que não somente os radioativos, tais como químicos e bacteriológicos, 
entre outros. Embora reconheçamos que a proteção e preservação do meio ambiente é um direito 
individual e coletivo fundamental, a letra “b”, do inciso VII, do Art. 17 refere-se especificamente ao 
risco de dano à vida e ao meio ambiente em consequência de atividades industriais. O artigo 410, ao 
estabelecer requisito constitucional para as mesmas atividades, cria uma superposição de ideias.  
Em razão disso, propomos a supressão da letra “b”, do inciso VIII, do artigo 17.  
A concordância das comunidades diretamente interessadas está implícita na prévia autorização do 
Congresso Nacional, seu legítimo representante. Destarte, quanto se trata de usinas de geração de 
eletricidade, indústrias de grande porte ou qualquer atividade humana associada a risco, são 
diretamente interessadas não só as comunidades locais, mas toda a nação brasileira. Este fato 
levaria à consulta popular de âmbito nacional, para que efetivamente fosse nela retratada o 
pensamento do povo brasileiro, ou através dos representantes do Congresso Nacional como o 
proposto na nova redação.  
Parecer:   
   A alteração da alínea "b", do artigo 410, do Projeto, como se propõe sua emenda, não corresponde 
a orientação adotada pelo Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:01700 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao caput do artigo 409 do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 409 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. - Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um Estado  
e do Estado se envolver os interesses de mais de  
um Município.  
§ 2o. - As limitações e restrições legais e  
administrativas estaduais não podem dispensar ou  
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diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. - É assegurada total informação às  
comunidades locais diretamente interessadas, sobre  
o cumprimento dos disposto neste artigo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em desenvolvimento no qual o progresso desordenado poderá causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e aos seus recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o 
subdesenvolvimento pode constituir-se no maior poluidor nacional. Em consequência, deve a 
constituição prevê dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os interesses nacionais e não 
permitam o nascimento antecipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.  
Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que represente a 
gradação dos interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o 
estadual. Este princípio harmonia os diversos níveis de maneira descentralizada, permitindo a efetiva 
existência da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio estava exposto no 
Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser deslocada para Título que dispõe sobre as 
competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01739 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 409  
Por incompatibilidade com outros dispositivos  
do Anteprojeto, suprima-se o artigo 409 do projeto  
de Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Pretende o dispositivo a ser eliminado que: “A União, os Estados e os Municípios, ouvindo o Poder 
Legislativo, podem estabelecer, concorrentemente, restrições legais e administrativas visando à 
proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais, prevalecendo o dispositivo mais severo. ”  
Na verdade, ele é supérfluo e se choca com os dispositivos que estabelecem, pormenorizada e 
sistematizadamente, as competências dos três níveis de poder: União, Estados e Municípios (vide 
Capítulos II, III e IV, do Título IV, do Anteprojeto, particularmente os artigos 49, 53 e 62.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01819 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DA ORDEM SOCIAL  
Título IX  
Capítulo VI  
Artigo 408  
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"O planejamento e a regulação da atividade  
econômica deverão harmonizar a preservação do  
equilíbrio ecológico e da qualidade do meio  
ambiente com a necessidade do desenvolvimento do  
país, incumbindo o poder público.' 
Justificativa: 
É indispensável conciliar o desenvolvimento econômico com a qualidade da vida e do ambiente não 
deve ser permitida a agressão do meio ambiente por propósitos econômicos imediatos com prejuízo 
do meio ambiente. Como a proteção do ambiente deve levar em conta o desenvolvimento da região e 
da coletividade interessada.  
Parecer:   
   Os condicionantes ambientais para a atividade econômica já estão em capítulo próprio, que trata 
dos princípios gerais da Ordem Econômica.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01907 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR  
PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO, REFERENTE AO ART. 412.  
- Suprima-se o Artigo 412. 
Justificativa: 
A destinação constitucional das Forças Armadas, prevista no Art. 247 desse Anteprojeto, seria 
desvirtuada no caso da aplicação do disposto no Art. 412.  
E manifesta a incompatibilidade do previsto no Art. 419, com a convocação da Forças Armadas para 
defender os recursos naturais e o meio ambiente, com o previsto no Art. 252. A arguição de manifesta 
necessidade, por qualquer entidade ou movimento ecológico, levaria o Congresso Nacional a 
deliberar sobre a convocação das Forças Armadas. É, também, bastante elástico o conceito de 
“defesa” dos recursos naturais e do meio ambiente, que admite fases preventivas, repressivas e 
restaurativas, a cargo de órgãos específicos de preservação de meio ambiente e que poderia levar as 
Forças Armadas a se desvirtuarem de sua destinação constitucional, com sérios reflexos no seu 
preparo e aprestamento profissionais.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02017 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: do Artigo 409 do  
Projeto da Comissão.  
Art. 409 - Os Estados e os Municípios, em  
comum acordo, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, de forma supletiva à legislação  
federal pertinente restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais de aspectos  
específicos e relevantes de seus respectivos territórios. 
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Justificativa: 
Sem alterar a essência da proposição original, que é a de também estabelecer competência para 
legislar sobre a matéria aos Estados e aos Municípios, a emenda pretende que permaneça com a 
União a Legislação básica e aplicável a todo o território brasileiro, dando aos Estados e Municípios 
sua atividade supletiva, nos casos de necessidade específica.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposta deve ser deslocada para Título próprio, que disponha sobre as 
competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02019 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: ao Item VII, do Art.  
408 do Projeto da Comissão  
Item VII - Exigir, para a instalação de  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudo prévio de impacto  
ambiental pelos órgãos competentes para as  
indispensáveis adequações da referida atividade à  
legislação vigente e, em casos de relevância,  
submeter a avaliação a um colegiado composto de  
especialistas na matéria e de representantes da  
União, incluindo também obrigatoriamente  
representantes da unidade federativa e do  
município onde se pretende a instalação da  
atividade respectiva. 
Justificativa: 
Sem alterar a essência da proposição original, que é a de exigir estudo prévio e avaliação do impacto 
ambiental, a emenda pretende que tais exigências sejam cumpridas primordialmente pelos órgãos já 
existentes com essa competência, todavia passando-se os casos de maior relevância para a 
apreciação de um colegiado de representantes idôneo, técnica, política e administrativamente.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, ressalvada redação a ser dada no substitutivo. 
   
   EMENDA:02055 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dê-se ao caput do art. 409 do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 409. A União, os Estados e os Municípios  
ouvido o Poder Legislativo, podem estabelecer  
concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
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§ 1o. Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um  
Estado, e do Estado se envolver os interesses de  
mais de um Município.  
§ 2o. As limitações e restrições legais e  
administrativas estaduais não podem dispensar ou  
diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. É assegurada total informação às  
comunidades locais diretamente interessadas, sobre  
o cumprimento do disposto neste artigo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em desenvolvimento no qual o progresso desordenado poderá causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e aos seus recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o 
subdesenvolvimento pode constituir-se no maior poluidor nacional. Em consequência, deve a 
constituição prevê dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os interesses nacionais e não 
permitam o nascimento antecipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.  
Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que represente a 
gradação dos interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o 
estadual. Este princípio harmoniza os diversos níveis de maneira descentralizada, permitindo a 
efetiva existência da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio estava 
exposto no art. 50, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser disposta no Título próprio, que define as competências 
legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02112 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigos 407, 411,  
412, 413, 414 e 415. Onde estiver escrito "meio  
ambiente" substitua-se por "ambiente". 
Justificativa: 
Deve-se corrigir o pleonasmo, que está tornando-se de uso corrente.  
Verificar, a propósito, a Constituição portuguesa (usa “ambiente”) e a Constituição peruana 
(“ambiente”).  
Parecer:   
   O pleonasmo apontado pela emenda procede, certamente, do ponto de vista do apuro de 
linguagem. Há que se considerar, porém, que o termo "meio ambiente" está consagrado, no Brasil, 
até na própria nomenclatura oficial. Veja-se, a respeito, Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente. (A redação original, assim, contempla a realidade e evita eventuais confusões com 
"ambiente" em sentido estrito, como "ambiente de trabalho", "ambiente hígido", etc).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02113 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendados: artigo 407 e seguintes.  
Onde estiver escrito "proteção à ecologia"  
ou "defesa da ecologia" substitua-se por  
"ambiente" ou "ambiental". 
Justificativa: 
ECOLOGIA é o campo de conhecimento, o conjunto das disciplinas científicas que estudam o 
ambiente, os ecossistemas, os organismos vivos em suas em suas interações com o meio físico ou 
enquanto parte integrante de ecossistemas bióticos.  
Proteger a ecologia seria proteger a disciplina. Correto então falar-se em “proteção ambiental” ou 
“proteger o ambiente”.  
Parecer:   
   As expressões "proteção à ecologia" ou "defesa da ecologia" não constam do capítulo. 
   
   EMENDA:02130 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO ARTIGO 410, b:  
Dê-se à alínea (b) do artigo 410, do  
anteprojeto da Constituição, a redação abaixo:  
"b) a instalação, ou ampliação, de centrais  
hidroelétricas de grande porte, termonucleares,  
termoelétricas, de usinas de processamento de  
materiais férteis e físseis, de indústrias de alto  
potencial poluidor, e de depósitos de rejeitos  
nucleares, após consulta plebiscitária à  
comunidade local interessada." 
Justificativa: 
Obedecendo às intenções proclamadas pelo Relator da Comissão de Sistematização, Constituinte 
Bernardo Cabral, diversas vezes nos órgãos de imprensa, e as diretrizes seguida pelo anteprojeto, à 
exceção do ponto aqui levantado, deve ser mantida a redação dada ao dispositivo do anteprojeto 
oriundo da Comissão da Ordem Social, prevendo a consulta plebiscitária à comunidade local 
interessada.  
Parecer:   
   A matéria emendada é pertinente ao Título próprio, que dispõe sobre a organização do Estado.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02326 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
SUBSTITUA-SE A REDAÇÂO DO ARTIGO 410, POR:  
Lei federal disporá sobre:  
Art. 410 - ................................ 
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a) ..........................................  
b) .......................................... 
Justificativa: 
O texto original prevê que caberá ao Congresso Nacional autorizar, previamente os Planos e 
Programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Zona 
Costeira, bem como a instalação, ou ampliação de hidroelétricas, termonucleares, de Usina de 
Processamento de Matérias Férteis e Fósseis, indústrias potencialmente poluidoras, depósitos de 
dejetos nucleares, ou que causem impacto ambiental.  
A matéria, sem dúvida alguma, é de grande relevância, e realmente se faz necessário adotar medidas 
de prevenção.  
Contudo, a Proposta contida no anteprojeto é utópica, eis que causará óbices intransponíveis, não só 
a iniciativa privada, como também aos Projetos do Poder Público, e que são vitais para o 
desenvolvimento da Nação.  
Com efeito, a necessidade de se obter prévia autorização do Congresso Nacional colocará a matéria 
sob égide de cunho político que, conforme o caso, poderá gerar obstáculos inconvenientes e 
desnecessários.  
Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma matéria que não lhe é própria, tão pouco de sua 
competência.  
Entende-se, destarte, que afora os preceitos já estabelecidos nos artigos 407, 408, 409 e 411, 
caberia a Lei Ordinária estabelecer os parâmetros técnicos, e bem assim as condições de 
implantação e operação dos Planos e Projetos descritos nas letras “a” e “b”.  
Parecer:   
   A emenda está prejudicada pois o relator entende que as competências legislativas devem ser 
dispostas no Título próprio. 
   
   EMENDA:02327 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 412, que assim está redigido.  
Artigo 412 - O Congresso Nacional  
estabelecerá normas para a convocação das forças  
armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio  
ambiente, em caso de manifesta necessidade. 
Justificativa: 
Preceitua o Parágrafo único, do art. 246, que lei complementar estabelecerá dentre outras, as normas 
de emprego das forças armadas. Ainda, o artigo 247 estabelece que as Forças Armadas destinam-se 
também à manter a ordem e a Lei.  
Evidente, pois, que o artigo que se pretende ver suprimido é redundante.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02545 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 407  
Acrescente-se ao artigo 407 do Projeto o  
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seguinte § único:  
§ único - Um meio ambiente equilibrado a que  
se refere este artigo compreende:  
a) utilização racionalizada do solo, subsolo,  
da água e do ar;  
b) proteção e preservação dos ecossistemas;  
c) recuperação de áreas degradadas pela  
poluição ou erosão;  
d) educação ambiental em todos os níveis de  
ensino, em especial da comunidade, para  
participação em defesa do meio ambiente;  
e) estímulo à pesquisa de tecnologias para  
proteção dos recursos ambientais." 
Justificativa: 
A redação do parágrafo único que elaboramos nos parece procedente, para deixar explícito no texto 
constitucional o que se deve compreender por meio ambiente equilibrado, condensando em um único 
artigo a diretriz básica para o assunto.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, ressalvada redação a ser dada no substitutivo. 
   
   EMENDA:02546 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 408  
Suprima-se o artigo 408 do Projeto. 
Justificativa: 
Estando explicitado no artigo anterior o que se entende por meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, toda a matéria tratada no artigo 414 nos parece objeto de lei ordinária, visando sempre 
um texto constitucional objetivo e sintético.  
Parecer:   
   A emenda repete a de n. 1p02546-0, do mesmo autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02678 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do art. 415.  
Dê-se ao art. 415 do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 415 - O Poder Público velará pela  
proteção, conservação e preservação do meio  
ambiente e pela melhoria da qualidade de vida,  
conciliando-as com o desenvolvimento social e  
econômico.  
Parágrafo único - A lei ordinária regulará as  
hipóteses de violações, bem como a obrigação de  
reparar o dano causado". 
Justificativa: 
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Funda-se a presente proposta na necessidade de fazer constar da Constituição regras básicas sobre 
a preservação e conservação do meio ambiente, harmonizando a defesa da ecologia com as 
exigências do desenvolvimento econômico e a geração de empregos produtivos.  
De outra parte, faz-se necessária expungir do texto todas as questões cuja previsão e 
regulamentação são da alçada do legislador ordinário.  
As normas constitucionais devem concentrar-se na fixação das regras básicas e fundamentais, 
deixando para lei complementar o que for casuístico.  
Não há sentido em o texto constitucional descer a minucias como a previsão dos tipos penais com 
que serão punidos certos danos ecológicos.  
Na linha que propugnamos para o tratamento do tema, situam-se, por exemplo, as modernas 
Constituições de Portugal (art. 66) e da Espanha (artigo 45), ambas versando as normas sobre 
defesa da ecologia em apenas um artigo, subdivididos alguns poucos preceitos.  
Parecer:   
   A conciliação prevista na proposta consta do capítulo dedicado à ordem econômica. Quanto ao 
parágrafo, a matéria será acolhida, no seu mérito, no texto do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02680 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 409.  
Dê-se ao artigo 409 do projeto da Comissão de  
Sistematização, a redação seguinte:  
Art. 409 - A lei federal, em matéria de meio  
ambiente, tem prioridade sobre a legislação dos  
Estados e Municípios." 
Justificativa: 
A presente emenda pretende atribuir à União competência básica para legislar sobre matéria 
ambiental, de modo a excluir a hipótese de competência legislativa concorrente dos Estados e 
Municípios.  
O sistema constante do dispositivo ora alterado, ou seja, legislações concorrentes, estabelece uma 
superposição inconveniente e prejudicial de normas, propiciando, em consequência, excessos de 
âmbito local e estadual, de conteúdo pseudo-social e clientelístico.  
A primazia do direito federal sobre o local é princípio salutar em qualquer regime federativo, como o 
nosso, sendo preocupação de inúmeras Constituições estrangeiras estabelecer esta hierarquia 
expressamente na Constituição, como é o caso, por exemplo, da Alemanha (art. 31).  
Parecer:   
   A matéria emendada é pertinente ao Título que trata das competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02705 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 410, "in fine".  
Substitua-se no art. 410, "in fine" do  
anteprojeto, a expressão:; "... do Congresso  
Nacional". pela expressão: "... do Senado Federal". 
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Justificativa: 
Acreditamos que o Senado Federal existe, também, para representar os interesses dos Estados e, 
como tal, autorizar o proposto no Artigo em questão.  
Parecer:   
   A emenda está prejudicada pois o relator entende que a matéria tratada no artigo não é pertinente 
ao capítulo. 
   
   EMENDA:02730 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 414. 
Justificativa: 
As vedações e limitações constitucionais ao poder de tributar devem constar do Título e Capítulo 
próprios. (Título VII – da Tributação e do Orçamento e Capitulo I do Sistema Tributário Nacional). 
Assim, caberia incluir no art. 265 II, alínea “c”, a vedação proposta no art. 414, o que melhor 
explicitaria à imunidade das entidades dedicadas à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente, 
no que respeita aos impostos relacionados com suas atividades, deixando ainda à lei ordinária 
margem para estabelecimento dos controles necessários.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   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  
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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:  
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 lhes 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: veja 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 múnus público deste último, diante do requisito da consulta popular às 
comunidades interessadas (?), deferindo-se ao micro-universo intramunicipal o direito de 
decidir questões de interesse da Nação inteira.  

Se é presumível que o legislador constituinte não tenha objetivando fazer e desfazer, nesta mesma 
Carta, o que convém à soberania e à auto-determinação 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 e a complexidade científica e tecnológica das 
atividades exigem o controle monopolístico do Estado, através da União, bem como a sua 
democratização, 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 
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estabelecido por letra natimorta, ao condicionar-se a competência da União – ao voto plebiscitário da 
menor comunidade do País, em cujo território por ventura exista uma ocorrência de minério nuclear. 
A ser ou não explorada... 
A esse propósito, não é ocioso acrescentar que, mesmo involuntariamente – como cremos – o 
democrático embutido em certos preceitos desejados conduz à manipulação de Câmaras de 
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 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 ordinária, 
nos diferentes níveis em que esta se produz: o Federal, o Estadual e o Municipal. 

Brasília (DF), 02 de agosto de 1987.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:02996 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 412, que assim está redigido.  
Artigo 412 - O Congresso Nacional  
estabelecerá normas para a convocação das forças  
armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio  
ambiente, em caso de manifesta necessidade. 
Justificativa: 
Preceitua o Parágrafo único, do art. 246, que lei complementar estabelecerá dentre outras, as normas 
de emprego das forças armadas. Ainda, o artigo 247 estabelece que as Forças Armadas destinam-se 
também a manter a ordem e a Lei.  
Evidente, pois, que o artigo que se pretende ver suprimido é redundante.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03013 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva dos §§ 1o. e 2o. do Art. 415.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 248  

 

Art. 415 - ..................................  
§ 1o. - SUPRIMA-SE  
§ 2o. - SUPRIMA-SE 
Justificativa: 
A norma Constitucional não pode, num Estado de Direito, criar o nexo psicológico onde não existe. O 
Dolo, para que se configure, exige o querer do agente. Isto é ciência penal.  
A hipótese contemplada no parágrafo 1° quer suprir o nexo psicológico, e, vai mais além na medida 
em que transforma a lesão grave em homicídio, isto é, mata quem não está morto, apenas para ter o 
crime equiparado a um mais grave.  
A lei ordinária é quem deve, através da imposição de pena, mais ou menos, grave, dar a dimensão 
que se quer dar ao problema.  
No caso do parágrafo 2° a questão também é complexa. De um lado se fala em ausência de culpa, 
de outro se fala em ação ou omissão.  
Ora, a culpa decorre, sempre, da ação ou omissão de alguém. Esta contradição do texto o inviabiliza: 
Não existe círculo quadrado.  
A revogação de ambos parágrafos justifica-se, assim, pela impropriedade com que são tratadas 
matérias da mais alta significação e que já se encontram definidas em ciência penal – o dolo e a 
culpa.  
Melhor para a Constituição e para o próprio Direito que a Lei ordinária se encarregue da matéria. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:03014 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
  Emenda Supressiva.  
Suprimam-se do artigo 408, os Incisos II e V,  
do anteprojeto de constituição. 
Justificativa: 
Segundo consta do Inciso I, do próprio artigo 408, incumbe ao Poder Público manter os processos 
ecológicos, bem como garantir o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.  
Ora, a norma contida neste Inciso abrange os teores dos Incisos II e V, perdendo, pois, estes os seus 
objetivos.  
Destarte, e considerando as cautelas e modos e fiscalização contidas no corpo do anteprojeto de 
constituição, devem os incisos serem suprimidos.  
Parecer:   
   Consideramos que os aspectos de que trata o item II devem permanecer no texto do Projeto e 
acolhemos a supressão do item V, a que se refere a proposição. Concluímos, pois, pela aprovação 
parcial da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03143 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Art. 408  
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 408 do Projeto:  
"VII - controlar ou proibir a produção,  
comercialização e emprego de técnicas, métodos e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 249  

 

substâncias que comportem risco para o meio  
ambiente e a qualidade de vida:" 
Justificativa: 
Se, efetivamente, o objetivo principal é preservar o meio ambiente e garantir mínimas para a 
qualidade de vida, é indispensável que, além de controlar, o Poder Público tenha a autoridade 
constitucional para proibir tanto a produção como a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que possam representar riscos para a vida e o meio ambiente. Daí a emenda 
proposta.  
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03190 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 415  
Acrescente-se o seguinte ao § 3o. do art. 415  
do projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 415 - ................................  
§ 3o. - A responsabilidade por danos  
decorrentes da atividade nuclear independe da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
à reparação devida, por danos diretos ou indiretos. 
Justificativa: 
A redação atual do dispositivo alterna limita duplamente, quer se tratando da reparação quando só 
prevê a hipótese da reparação pecuniária quer não contemplado, de maneira objetiva a distinção 
entre danos diretos e indiretos. Os últimos se constituem, em se tratando de atividade de alto risco, 
nos mais temíveis.  
Parecer:   
   A matéria de que trata o Art.415 já se encontra suficientemente atendida no Projeto de Constituição 
e concluímos pela supressão do referido artigo.  
Resulta, portanto, prejudicada, a proposição em exame. 
   
   EMENDA:03214 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 408  
Substitua-se a expressão "incumbe ao" por "é  
dever do" no "caput" do art. 408, que passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 408 - É dever do Poder Público: 
Justificativa: 
Mais do que incumbência, o Poder Público tem, efetivamente, o dever de buscar mecanismos e 
normas em defesa do meio ambiente e o seu bom uso. A sua proteção cabe aos titulares do poder, 
corno representantes da coletividade, responsável e beneficiária primeira do equilíbrio ecológico. 
Diante disso, é fundamental a presente emenda. 
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Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03279 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O artigo 409 do projeto passa à seguinte redação.  
"Art. 409 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo  
correspondente, podem estabelecer, restrições  
legais e administrativas visando à proteção  
ambiental e à defesa dos recursos naturais". 
Justificativa: 
É tradição de nosso ordenamento, a de que os Estados membros, sem perda de sua autonomia, e 
até mesmo para assegurá-la, legislam supletivamente e ou, complementarmente. Dessa forma, 
preserva-se a hierarquia das Leis e o princípio federativo.  
O texto do artigo, como se encontra no Projeto, fere os dois princípios assinalados e peca contra a 
boa técnica legislativa.  
Parecer:   
   A matéria de que trata o Art. 409 já se encontra suficientemente atendida no Projeto de Constituição 
e concluímos pela supressão do referido artigo.  
Resulta, portanto, prejudicada, a proposição em exame. 
   
   EMENDA:03281 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se os parágrafos 1o. e 2o. do  
artigo 415 do projeto. 
Justificativa: 
O próprio caput do Artigo 415 remete à lei ordinária o disciplinamento das condutas lesivas ao meio 
ambiente.  
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:03363 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 412, que assim está redigido.  
Artigo 412. O Congresso Nacional estabelecerá  
normas para a convocação das forças armadas, na  
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defesa dos recursos naturais e do meio ambiente,  
em caso de manifesta necessidade. 
Justificativa: 
Preceitua o Parágrafo único, do art. 246, que lei complementar estabelecerá dentre outras, as normas 
de emprego das forças armadas. Ainda, o artigo 247 estabelece que as Forças Armadas destinam-se 
também a manter a ordem e a Lei.  
Evidente, pois, que o artigo que se pretende ver suprimido é redundante.  
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:03374 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substitua-se a redação do artigo 410, por:  
Lei federal disporá sobre:  
Art. 410.................................  
a) ..........................................  
b) .......................................... 
Justificativa: 
O texto original prevê que caberá ao Congresso Nacional autorizar, previamente os Planos e 
Programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Zona 
Costeira, bem como a instalação, ou ampliação de hidroelétricas, termonucleares, de Usina de 
Processamento de Matérias Férteis e Fósseis, indústrias potencialmente poluidoras, depósitos de 
dejetos nucleares, ou que causem impacto ambiental.  
A matéria, sem dúvida alguma, é de grande relevância, e realmente se faz necessário adotar medidas 
de prevenção.  
Contudo, a Proposta contida no anteprojeto é utópica, eis que causará óbices intransponíveis, não só 
a iniciativa privada, como também aos Projetos do Poder Público, e que são vitais para o 
desenvolvimento da Nação.  
Com efeito, a necessidade de se obter prévia autorização do Congresso Nacional colocará a matéria 
sob égide de cunho político que, conforme o caso, poderá gerar obstáculos inconvenientes e 
desnecessários.  
Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma matéria que não lhe é própria, tão pouco de sua 
competência.  
Entende-se, destarte, que afora os preceitos já estabelecidos nos artigos 407, 408, 409 e 417, 
caberia a Lei Ordinária estabelecer os parâmetros técnicos, e bem assim as condições de 
implantação e operação dos Planos e Projetos descritos nas letras “a” e “b”.  
Parecer:   
   A matéria de que trata o Art. 410 já se encontra suficientemente atendida pelo Projeto de 
Constituição e concluímos pela supressão do referido artigo. Resulta, portanto, prejudicada a Emenda 
em estudo. 
   
   EMENDA:03482 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 415 do Projeto de Constituição a redação do art. 113 do Anteprojeto da Comissão 
da Ordem Social, como seguem os seguintes parágrafos:  
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Art. 415 - Proíbe-se a instalação e  
funcionamento de reatores nucleares para produção  
de energia elétrica, exceto para finalidades científicas.  
§ 2o. - As demais atividades nucleares serão  
controladas pelo Poder Público, assegurando-se a  
fiscalização supletiva pelas entidades  
representativas da sociedade civil.  
§ 3o. - A responsabilidade por danos  
decorrentes da atividade nuclear independente da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios.  
§ 4o. - 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.  
OBS: Foi suprimido no Projeto. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O dispositivo constante do projeto - art. 54 - atende o essencial pertinente à matéria, coincidindo, 
inclusive, no mérito, com a solicitação da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03662 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 415, § 2o.  
Substitua-se a palavra "culpa" por "dolo" no  
§ 2o. do art. 415 do Projeto. 
Justificativa: 
A Emenda visa corrigir equívoco de mera nomenclatura, uma vez que contorna o estabelecido no 
Caput do art. 415 pois o instituto penal contemplado é dolo e não a culpa.  
Trata-se, portanto, de mera adequação de redação entre paragrafo e Caput do mesmo artigo.  
Parecer:   
   A matéria de que trata o Art. 415 já se encontra suficientemente atendida no Projeto de Constituição 
e concluímos pela supressão do referido artigo.  
Resulta, portanto, prejudicada a proposição em exame. 
   
   EMENDA:03685 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
1 - Dê-se, no Título II, Capítulo I, Seção  
II, art. 266, item II a seguinte redação à alínea c:  
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos  
políticos, inclusive suas fundações, das entidades  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 253  

 

sindicais de trabalhadores e das instituições de  
educação, de assistência social e de defesa do  
meio ambiente e recursos naturais, sem fins  
lucrativos, observados os requisitos da lei; e"  
2 - Em decorrência da redação proposta,  
suprima-se o art. 414 do cap. VI do Título IX. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda não se coaduna com a orientação adotada pelo Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:03687 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprimir, no Título IX, Capítulo VI, Art.  
408, o seu item XI, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
A proteção a que se refere o item está garantida, na essência, pelo item I do mesmo artigo, devendo 
ser desenvolvida em lei ordinária. 
Parecer:   
   O relator entende que o dispositivo é relevante e deve permanecer no projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03689 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Unam-se os itens I e II, no Título IX,  
Capítulo VI, Artigo 408, ficando a seguinte redação:  
Art. 408. Incumbe ao Poder Público:  
I - Garantir o manejo ecológico das espécies  
e ecossistemas, preservar a diversidade e a  
integridade do patrimônio genético do País e  
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e  
manipulação de material genético. 
Justificativa: 
A redação sugerida une as matérias correlatas num único item, evitando redundância de conteúdo, 
no que colabora para o objetivo de tornar sintético o texto final do Anteprojeto de Constituição.  
Parecer:   
   O relator entende que a separação dos temas em diferentes itens contempla de maneira mais 
adequada a coerência do texto, que opta por dispositivos sintéticos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03690 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
1 - Unam-se os itens X e XI, no Título IX,  
Capítulo VI, artigo 408, ficando a seguinte redação:  
X - promover a educação ambiental em todos os  
níveis de ensino e capacitar a comunidade para a  
proteção do meio ambiente e a conservação dos  
recursos naturais.  
2 - Tendo em vista a modificação anterior  
suprima-se o item XI na sua parte que afirma:  
(...) "assegurada a sua participação na gestão e  
nas decisões das instituições públicas  
relacionadas a meio ambiente;" 
Justificativa: 
A junção dos dois itens contribui para sintetizar o texto, unindo matérias correlatas. A parte suprimida 
do extinto item XI, está contemplada no Título II, Capitulo III, Artigo 18, item VII, alíneas a, b, c e d.  
Parecer:   
   A primeira parte da emenda proposta está atendida no projeto. A segunda está abrangida nas 
garantias definidas no capítulo dos direitos coletivos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03697 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprimir, no Título IX, Capítulo VI, Artigo  
408, o seu item VIII, renumerando-se os demais itens. 
Justificativa: 
A matéria está contemplada no Título II, Capítulo I, Artigo 12, item IX, alínea a.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03793 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 408, inciso IV  
Suprima-se do Artigo 408, IV, a expressão  
"mediante lei". 
Justificativa: 
A restrição constante do dispositivo é incompatível com a sistemática de tripartição dos Poderes.  
Tratando-se de atividade tipicamente administrativa, conflita com a sistemática adotada pelo 
anteprojeto conferi-la ao Legislativo.  
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Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03799 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo 3o. do artigo 415  
Proíbe-se a importação, fabricação e  
transporte de artefatos bélicos nucleares,  
competindo ao Presidente da República e fiel  
cumprimento deste dispositivo, sob pena de  
responsabilidade prevista na Constituição. 
Justificativa: 
Tal dispositivo corresponde exatamente ao parágrafo 3° do Artigo 113 aprovado pela Comissão da 
Ordem Social.  
Observar-se, pois oportuno, que a redação dada pelo anteprojeto não incorpora, com hipótese 
alguma, o dispositivo objeto da presente emenda.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda está contida no art. 54 do projeto constitucional.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03905 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir o artigo 415 e seus parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
Não se trata de matéria constitucional, devendo ser tratada pela lei cível e penal.  
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:04013 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substitua-se a Redação do Artigo 410, por:  
Lei federal disporá sobre:  
Art. 410 ................................. 
a) ..........................................  
b) .......................................... 
Justificativa: 
O texto original prevê que caberá ao Congresso Nacional autorizar, previamente os Planos e 
Programas relativos à utilização da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Zona 
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Costeira, bem como a instalação, ou ampliação de hidroelétricas, termonucleares, de Usina de 
Processamento de Matérias Férteis e Fósseis, indústrias potencialmente poluidoras, depósitos de 
dejetos nucleares, ou que causem impacto ambiental.  
A matéria, sem dúvida alguma, é de grande relevância, e realmente se faz necessário adotar medidas 
de prevenção.  
Contudo, a Proposta contida no anteprojeto é utópica, eis que causará óbices intransponíveis, não só 
a iniciativa privada, como também aos Projetos do Poder Público, e que são vitais para o 
desenvolvimento da Nação.  
Com efeito, a necessidade de se obter prévia autorização do Congresso Nacional colocará a matéria 
sob égide de cunho político que, conforme o caso, poderá gerar obstáculos inconvenientes e 
desnecessários.  
Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma matéria que não lhe é própria, tão pouco de sua 
competência.  
Entende-se, destarte, que afora os preceitos já estabelecidos nos artigos 407, 408, 409 e 411, 
caberia a Lei Ordinária estabelecer os parâmetros técnicos, e bem assim as condições de 
implantação e operação dos Planos e Projetos descritos nas letras “a” e “b”.  
Parecer:   
   A matéria de que trata o Art.410 já se encontra suficientemente contemplada no Projeto de 
Constituição e concluímos pela supressão do referido artigo. Resulta, portanto, prejudicada a Emenda 
em estudo. 
   
   EMENDA:04017 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 408, Alínea X.  
No projeto da Comissão de Sistematização,  
onde se lê:  
"Art. 408 - ................................  
IX - promover a educação ambiental em todos os  
níveis de ensino".  
Leia-se:  
"Art. 408 - ................................  
IX - estabelecer a educação ambiental como  
disciplina nas escolas oficiais e particulares em  
todos os níveis de ensino". 
Justificativa: 
Levando em consideração a importância da chamada “pedagogia mesológica” nos países de maior 
desenvolvimento, definida como a ciência da educação para a proteção do meio ambiente e 
considerada um indispensável meio de conscientização ou de sensibilização de todas as pessoas, 
tornando-as mais responsáveis para com as questões de ordem ambiental, evidencia-se a 
conveniência de se estabelecer e a obrigatoriedade da inclusão, nos currículos de todos os níveis de 
ensino, da disciplina referente à “educação ambiental”.  
Tendo em vista, ainda, o notório desconhecimento, por parte da grande maioria do povo brasileiro, 
quanto à matéria, requer-se o recurso drástico da obrigatoriedade. 
Parecer:   
   A emenda, no mérito, está atendida pelo dispositivo constante do projeto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04133 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 412  
Suprima-se do anteprojeto o artigo 412. 
Justificativa: 
Trata-se de encargo atribuído às Forças Armadas em desacordo com sua destinação constitucional, 
como Instituição garantidora da defesa da Pátria e dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.  
Evidentemente que o desvio de meios das Forças Armadas para o cumprimento de tarefas alheias as 
suas atribuições específicas, ainda que em caráter suplementar e com vistas aos elevados propósitos 
da defesa do meio ambiente e da ecologia, ensejaria manifestos inconvenientes ao adestramento e 
emprego das instituições Militares, para o mais eficiente desempenho de sua missão constitucional.  
Cumpre ressaltar, no entanto, que nada obsta, em caso de necessidade urgente, o emprego das 
Forças Armadas independentemente de expressa imposição legal, conforme aliás vem ocorrendo.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04337 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
- Dispositivo suprimido: Art. 412.  
Suprimir o art. 412, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O Art. 412 faz menção a outros meios eletrônicos além de referir-se a sistemas públicos, privado e 
estatal sem que esses conceitos sejam definidos.  
Parecer:   
   A emenda é de ser rejeitada. 
   
   EMENDA:04541 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 413  
Suprima-se o artigo 413, do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O “fundo de conservação a recuperação do meio ambiente”, tem caráter tributário, pois atinge a 
todos, que exploram a atividade de recursos naturais, portanto, ferindo brutalmente o Capítulo I, do 
Título VII, do Anteprojeto de Constituição (do Sistema Tributário Nacional) que prevê a instituição dos 
tributos, e discriminando-os quanto ao fato gerador, e nível político de competência tributária.  
Com relação às atividades potencialmente poluidoras, estas não devem ter sua tributação agravada 
apenas por este fato, mas sim devem ser compelidas e reduzir, e até a eliminar, através de meios 
tecnológicos adequados, o risco que representam.  
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Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:04593 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
  Emenda Substitutiva ( DE ADEQUAÇÃO )  
Dispositivo Emendado: Artigo 409  
Substitua-se o artigo 409 do projeto, que  
passa ter a seguinte redação:  
Art. 409 A União, os Estados e os Municípios,  
ouvido o Poder Legislativo, podem estabelecer  
concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um Estado  
e do Estado, se envolver os interesses de mais de  
um Município.  
§ 2o. As limitações e restrições legais e  
administrativas estaduais não podem dispensar ou  
diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. É assegurado total informação às  
comunidades locais interessadas diretamente, sobre  
o cumprimento do dispositivo neste artigo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em desenvolvimento no qual o progresso desordenado poderá causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e aos seus recursos naturais.  
Simultaneamente, o acesso de todas as classes sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o 
subdesenvolvimento pode constituir-se no maior poluidor nacional. Em consequência, deve a 
constituição prevê dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os interesses nacionais e não 
permitam o nascimento antecipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.  
Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hierarquia de competência que represente a 
gradação dos interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional sobre o 
estadual. Este princípio harmoniza os diversos níveis de maneira descentralizada, permitindo a 
efetiva existência da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio estava 
exposto no Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   A matéria de que trata o Art. 409 já se encontra suficientemente contemplada no Projeto de 
Constituição e concluímos pela supressão do referido artigo. Resulta, portanto, prejudicada a Emenda 
em estudo. 
   
   EMENDA:04676 PARCIALMENTE 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  
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no. 01/87 C.S.)  
Suprimir do Título IX, Capítulo VI - MEIO  
AMBIENTE, os dispositivos abaixo enunciados:  
1 - Art. 408 e os incisos de I a XIII;  
2 - Alínea b do art. 410;  
3 - Art., parágrafos 1o. a 3o;  
4 - art. 411, e parágrafo único;  
5 - Art. 413, 414; e  
6 - art. 415, parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
Não podemos correr o risco, de, na legislação ordinária, serem criados mecanismos que possam 
impor do indivíduo qualquer constrangimento nas suas relações pessoais e efetivas, daí a 
necessidade de supressão.  
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:04763 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte dispositivo  
"Art. 410. A atividade nuclear em território  
nacional somente será permitida para fins pacífico  
e com a fiscalização do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Reapresentação modificada dos §§ 2° e 3° do art. 417 do Anteprojeto. 
É de bom alvitre que se possa reduzir ao máximo e com objetividade o texto Constitucional, sem 
prejuízo de seu conteúdo.  
“Art. 410 A atividade nuclear em território nacional (ilegível) será permitida para fins pacíficos e com a 
fiscalização do Congresso Nacional”.  
Parecer:   
   O propósito da matéria está contido no projeto, art. 54, embora com redação diversa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04814 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
  Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 409  
Dê-se ao Artigo 409, do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 409 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais." 
Justificativa: 
Propomos a retirada da expressão “prevalecendo o dispositivo mais severo” por entendermos que a 
aplicação das penalidades será definida pelo Legislativo.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 260  

 

Parecer:   
   A matéria de que trata o Art. 409 já se encontra suficientemente contemplada no Projeto de 
Constituição e concluímos por sua supressão. Resulta, portanto, prejudicada a Emenda em estudos. 
   
   EMENDA:04834 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 408.  
Inclua-se no Art. 408 do Anteprojeto o  
seguinte parágrafo:  
"XII - Instituir a proteção ambiental como  
expansão da função social da propriedade  
prevalecendo a limitação sobre o uso do bem por  
parte do proprietário." 
Justificativa: 
A relação de administração, cuja característica é a finalidade pública, contrasta com a relação de 
direito subjetivo, cuja característica é a vontade do indivíduo. O direito de propriedade poderá sofrer 
limitações administrativas legítimas (devendo ser ressalvados o instrumento do tombamento, da Lei 
6.902 e de proteção de bacias hidrográficas) no interesse e benefício da coletividade.  
É necessário pensar uma nova concepção constitucional do direito de propriedade (pública ou 
provada, urbana ou rural) rigorosamente vinculada à sua função social, de modo que o exercício do 
direito seja facultado apenas em conformidade com o interesse da comunidade, inibindo-se assim 
condutas a ela lesivas.   
Parecer:   
   O dispositivo diz respeito a direito de propriedade, tema que é tratado em capítulo próprio.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04950 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA ALTERADO: alínea "b" do Art. 410  
Dispositivo alterado: alínea "b" do Art. 410  
Dê-se a letra "b" do art. 410 do Anteprojeto  
de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 410 - Dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional:  
a) ..........................................  
b) a instalação ou ampliação de usinas de  
grande porte; hidroelétricas, termonucleares,  
termoelétricas, de processamento de materiais  
férteis e físseis, de indústrias de alto potencial  
poluidor, de depósitos de rejeitos de alto risco,  
inclusive radioativos, químicos e bacteriológicos,  
bem como de qualquer projeto de impacto ambiental. 
Justificativa: 
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A nova redação proposta para o artigo 410 estabelece a forma técnica correta porque não se refere 
aos rejeitos somente radioativos, mas também químicos e bacteriológicos, entre outros. Embora 
reconheçamos que a proteção à preservação do meio ambiente é um direito individual e coletivo 
fundamental, a letra “b” do inciso VII, do Art. 18, refere-se especificamente ao risco de dano à vida e 
ao meio ambiente em consonância de atividades industriais. O artigo 416, ao estabelecer requisito 
constitucional para as mesmas atividades, cria uma superposição de ideias.  
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada no Projeto de Constituição. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:05062 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts.  
409, 410, 411, 412, 413, do  
capítulo VI, remanescendo a seguinte nova redação:  
DO MEIO AMBIENTE  
Art. 413 - O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado é bem de uso comum ao qual todos têm  
direito, devendo os poderes públicos e a  
coletividade protegê-lo para as presentes e  
futuras gerações.  
Art. 414 - Incube ao Poder Público:  
I - manter os processos ecológicos essenciais  
e garantir o manejo ecológico das espécies e  
ecossistemas;  
II - promover a ordenação ecológica do solo e  
assegurar a recuperação de área degradadas;  
III - definir, mediante lei, em todas as  
unidades da Federação, espaços territoriais e seus  
componentes a serem especialmente protegidos.  
IV - estabelecer a monitorização da qualidade  
ambiental, com prioridade para as áreas críticas  
de poluição, mediante redes de vigilância  
ecotoxicológica;  
V - controlar a produção, comercialização e  
emprego de técnicas, métodos e substâncias que  
comportem risco para o meio ambiente e a qualidade  
de vida;  
VI - exigir, para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente, estudo de impacto ambiental.  
VII - garantir acesso livre, pleno e gratuito  
às informações sobre a qualidade do meio ambiente;  
VIII - promover a educação ambiental em todos  
os níveis de ensino;  
IX - capacitar a comunidade para a proteção  
do ambiente e a conservação dos recursos naturais,  
assegurada a sua participação na gestão e nas  
decisões das instituições públicas relacionadas a  
meio ambiente;  
X - tutelar a fauna e a flora vedando, na  
forma da lei, as práticas que as coloquem sob  
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risco de extinção ou submetam os animais à crueldade;  
XI - instituir o sistema nacional  
de gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando  
sistemas específicos de cada unidade da Federação.  
Art. 415 - A União, os Estados e os Municípios,  
ouvido o Poder Legislativo, podem estabelecer,  
concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais prevalecendo o  
dispositivo mais severo.  
Art. 417 - As atividades nucleares de qualquer  
natureza serão controladas pelo Poder Público.  
§ 2o. - A atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins pacíficos.  
§ 3o. - O Congresso Nacional fiscalizará o  
cumprimento do disposto neste artigo.  
Art. 418 - A exploração dos recursos minerais  
fica condicionada à conservação ou recomposição do  
meio ambiente afetado, as quais serão exigidas  
expressamente nos atos administrativos  
relacionados à atividade.  
Art. 419 - O Congresso Nacional estabelecerá para  
a convocação das Forças Armadas, na defesa dos  
recursos naturais e do meio ambiente, em caso de  
manifesta necessidade.  
Art. 420 - A Lei criará um fundo de  
conservação e recuperação do meio ambiente,  
constituído, entre outros recursos, por  
contribuições que incidam sobre as atividades  
potencialmente poluidoras e a exploração de  
recursos naturais. 
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 a uma Constituição. 
Parecer:   
   Embora enuncie a supressão de artigos do Capítulo relativo a Meio Ambiente, a proposição 
mantém quase o mesmo texto, diferentemente distribuído. Acolhemos o conteúdo do item V do 
segundo artigo proposto e, assim, concluímos pela aprovação parcial da Emenda. 
   
   EMENDA:05096 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   No Título IX - Capítulo VI - Do Meio Ambiente  
SUBSTITUA-SE  
O artigo 409 pelo seguinte:  
"Artigo 409 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o poder legislativo, podem  
estabelecer, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando a proteção ambiental, à  
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defesa dos recursos naturais e a garantia da  
função social da propriedade, prevalecendo  
dispositivo mais severo". 
Justificativa: 
Acrescentando a garantia da função social da propriedade, tal como este dispositivo sugere, torna-se 
mais eficazes as condições de ação do poder público.  
Parecer:   
   O artigo emendado trata de matéria que, no entender do relator, deve estar disposta em Título 
próprio, sobre as competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:05100 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: parágrafo 2o., art. 415  
O parágrafo 2o., do artigo 415 passa a ter a  
seguinte redação.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. O responsável é obrigado,  
independentemente da existência de culpa, a  
indenizar ou reparar integralmente os danos  
causados, pela sua ação ou omissão, arcando,  
quando necessário, com o ônus e a responsabilidade  
da eliminação dos produtos tóxicos ou poluentes  
causadores dos danos ao ser humano e ao meio  
ambiente. 
Justificativa: 
Muitas vezes a ação lesiva ao meio ambiente e aos seres humanos decorre da utilização de produtos 
químicos não permitidos pela legislação, sendo a destruição destes produtos um processo que pode 
envolver custos elevados, os quais devem ser cobertos pelo infrator e não pela sociedade, através da 
ação exclusiva dos órgãos governamentais.  
Parecer:   
   A matéria de que trata o Art. 415 já se encontra suficientemente atendida pelo Projeto de 
Constituição e concluímos pela supressão do referido artigo. Resulta, portanto, prejudicada a Emenda 
em estudo. 
   
   EMENDA:05102 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 412  
O artigo 412 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 412 - O Congresso Nacional estabelecerá  
normas para a convocação das Forças Armadas na  
defesa dos recursos naturais e do meio ambiente,  
em caso de manifesta necessidade reconhecida pela  
União ou mediante solicitação dos Estados e Municípios. 
Justificativa: 
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Os Estados e mais especificamente os Municípios apresentam maior sensibilidade e conhecimento 
na determinação de problemas locais de preservação do meio ambiente, razões pelas quais devem 
ter a possibilidade de solicitar ajuda das Forças Armadas, quando seus recursos físicos e financeiros 
não permitirem a estruturação de uma política efetiva de defesa do meio ambiente.  
Parecer:   
   O Art.412 do Projeto de Constituição trata da matéria infra-constitucional e concluímos por sua 
supressão. Resulta, portanto, prejudicada a Emenda em estudo. 
   
   EMENDA:05277 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Acrescentar um parágrafo 3o, ao Artigo 415,  
com a seguinte redação:  
Artigo 415 - ................................  
§ 3o. - A lei definirá como de ação pública,  
e punirá os crimes praticados contra o meio  
ambiente, com a mesma gradação do homicídio  
doloso, independente de reparo indenizatório. 
Justificativa: 
Proteger o meio ambiente em toda a sua plenitude.  
Parecer:   
   A matéria emendada deverá ser deslocada para Título apropriado, motivo pelo qual a emenda fica 
prejudicada neste capítulo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:05312 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DO RELATOR,  
REFERENTE AO ART. 412  
- Suprima-se o art. 412. 
Justificativa: 
A destinação constitucional das Forças Armadas no Art. 246 desse Projeto, seria desvirtuada no caso 
de aplicação do disposto no Art. 412.  
É manifestada a incompatibilidade do previsto no Art. 419 com a convocação das Forças Armadas 
para defender os recursos naturais e o meio ambiente, com o previsto no art. 246. A arguição de 
manifesta necessidade, por qualquer entidade ou movimento ecológico levaria o Congresso Nacional 
a deliberar sobre a convocação das Forças Armadas. É também bastante elástico conceito de 
“defesa” dos recursos naturais e do meio ambiente, que admite fases preventistas, repressivas e 
restaurativas, a cargo de órgãos específicos de preservação de meio ambiente e que poderia levar as 
Forças Armadas ao desvio de sua destinação constitucional, com sérios reflexos no seu preparo a 
aprestamento profissionais.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05328 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 265  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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 rádio-elétricas 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 e 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, e imperiosa necessidade de uma 
justa remuneração dos investimentos, para impulsionar sua amplificação, 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:05352 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Incluir no Artigo 410, a letra "c" com a seguinte redação:  
Artigo 410 - ................................  
c) - A construção de quaisquer obras viárias  
e análogas nos parques nacionais, nas reservas  
indígenas, nas reservas florestais e em santuários  
ecológicos de reconhecido valor ambiental. 
Justificativa: 
Para que o Congresso mantenha melhor controle sobre o meio ambiente nacional.  
Parecer:   
   O relator entende que as competências dos poderes deverão constar de Título próprio, motivo pelo 
qual a emenda fica prejudicada neste capítulo. 
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   EMENDA:05505 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
Altere-se a redação do capítulo VI do Projeto  
de Constituição nos termos do que preceitua o  
§ 2o., do art. 23 do Regimento Interno, da  
Assembleia Nacional Constituinte, "in fine":  
"Art. 407 - A Lei Complementar criará normas  
de defesa do meio ambiente, considerado bem de uso  
comum a ser protegido pelos poderes públicos.  
Parágrafo único - Qualquer cidadão ou  
entidade legalmente constituída poderá pleitear,  
perante o foro competente, a anulação de ato ou  
concessão que represente prejuízo ou ameaça ao  
equilíbrio ecológico." 
Justificativa: 
Deve a futura Carta Magna encarar com maior amplitude e rigor a proteção do meio ambiente e 
despertar no povo, impregnado pela democracia-dever, a necessidade de velar por ele, resguardando 
os chamados interesses difusos.  
Tais interesses, até pouco tempo ignorados, decorrem dos direitos humanos e se alicerçam na 
problemática social, envolvendo uma extensa gama de fatos, como por exemplo, a poluição, produto 
da sociedade industrial, que podem ameaçar a vida coletiva. O jurista italiano Mauro Cappelletti 
denomina-os interesses difusos porque não têm um proprietário, um titular.  
Cumpre enfatizar, porém, que a proteção aos ecossistemas não é unicamente, tarefas dos poderes 
públicos, mas de qualquer pessoa ou entidade, impulsionada pelo civismo, capaz de tutelar os 
inalienáveis interesses de todos perante a autoridade.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05645 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA NO. AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se a redação do artigo 409  
(Capítulo VI, Do Meio ambiente) pelo seguinte texto:  
"Art. 409. É dever da União, dos Estados, do  
Distrito Federal, dos Municípios, de todo cidadão,  
das firmas, empresas e associações de classe,  
sociedades civis e culturais a proteção dos  
fundamentos naturais da vida, bem como a  
preservação e restauração da paisagem e da natureza." 
Justificativa: 
Como está redigido o artigo 409, não nos parece amplo quanto aos compromissos com a 
preservação do meio ambiente. A redação que propomos alcança, também a restauração da 
paisagem e da natureza.  
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A proteção ao meio ambiente e a preservação da natureza é uma condição para a sobrevivência da 
vida no nosso Planeta. A civilização industrial e o homem predatório destruíram mais a natureza, 
nestes últimos 40 anos, do que a Humanidade em toda a sua História. Torna-se, desta forma, 
imperioso e urgente conscientizar a sociedade para esse importante problema.  
Em alguns países da Europa, notadamente na Alemanha, os movimentos de proteção à ecologia, 
vêm ganhando extraordinária dimensão com expressiva e maciça adesão dos mais representativos 
segmentos da Sociedade, das Universidades, dos Sindicatos e da Igreja, - o que corresponde, sem 
dúvida, a um sentimento nacional pela preservação de áreas verdes, objeto da cobiça de grupos 
munidos por interesses comerciais.  
No Brasil, temos sentido, ultimamente, que a defesa das nossas áreas verdes, particularmente na 
Amazônia, começa também a sensibilizar setores expressivos da população do País, notadamente os 
jovens. É imperioso, porém, que a preservação da natureza não se restrinja, apenas, a movimentos 
populares, mas que se materialize, também, através de medidas concretas de defesa das nossas 
áreas verdes, pela União, os Estados e os Municípios.  
Para que essa participação da União se concretize, de forma permanente e objetiva, entendemos ser 
necessário que a própria Constituição do País assegure no Governo Federal os meios e condições 
indispensáveis à adoção de providências protetoras ao meio ambiente.  
É esta, a razão maior da presente Proposição que submetemos ao exame da Assembleia Nacional 
Constituinte, na convicção plena de que os ilustres Constituintes de 87, sensíveis aos desejos da 
Nação, a aprovação, fazendo-a parte da nova Constituição do Brasil.  
Parecer:   
   Acolhido parcialmente, no mérito, no "caput" do artigo, ressalvando a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05646 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA NO. AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Inclua-se como artigos 407, (Capítulo IV, do  
Meio Ambiente), renumerando-se os artigos seguintes:  
"Art. 407. A preservação do meio ambiente é  
dever do Estado, não apenas na implantação de uma  
política visando medidas concretas, mas  
igualmente, na manutenção de reservas de paisagem  
e dos meios naturais." 
Justificativa: 
A ecologia, não é simplesmente uma ciência do meio ambiente. Ela implica em todo em esquema de 
preservação da fauna e flora e dos recursos naturais indispensáveis à vida.  
Tendo o Brasil grande área de seu território com as extraordinárias florestas do norte e do centro do 
país, torna-se imperioso garantir a preservação desses pulmões verdes que influem não apenas na 
vida do brasileiro, mas no equilíbrio ecológico de todo o planeta.  
Tornando obrigatória, como dever do Estado, a preservação dessas reservas e recursos, pode 
qualquer cidadão, com base no dispositivo constitucional, acionar o Judiciário para impedir a 
devastação dessas riquezas e reservas naturais. E mais do que isso, assegurar a continuidade da 
fauna e da flora que compõe o equilíbrio ecológico do país.  
Parecer:   
   Acolhida, no mérito, no "caput" do artigo, ressalvando a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06048 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 414 do Projeto de Constituição,  
a seguinte redação, transformando o atual em § 2o.  
do artigo proposto:  
"A União concederá incentivos fiscais a  
municípios nos quais existam áreas de preservação  
ambiental ou histórica ou se instalem obras  
públicas de grande portes, especialmente barragens  
e usinas hidroelétricas.  
§ 1o. - Lei ordinária definirá os incentivos  
previstos no "caput."  
Renumere-se o atual art. 414 do Projeto de  
Constituição, transformando-o em § 2o. do "caput"  
proposto acima. 
Justificativa: 
Um dos grandes entraves aos esforços de conservação dos recursos naturais, no Brasil, tem sido a 
eventual estagnação econômica que o congelamento de grandes áreas possa trazer a determinados 
municípios.  
Considerando que a primeira instância de controle ambiental é a comunidade circunvizinha, esta 
estará em evidente conflito com a conservação se esta lhe subtrair território utilizável para a produção 
sem a devida medida compensatória.  
Nesse sentido, a emenda privilegia a proteção ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, corrige 
injustiça fiscal flagrante que inviabiliza o desenvolvimento de inúmeros municípios.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda é pertinente a Título que trata do sistema tributário.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06244 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: art. 410, acrescente-se uma alínea.  
"c" - o funcionamento e as instalações de  
reatores nucleares no País, e obedecerão à  
Política Nacional de Energia Nuclear." 
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:   
   A matéria de que trata a emenda está disposta no art. 54 de forma adequada.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06338 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 409 do Projeto  
"Art. 409 - Os Estados e os Municípios, em  
comum acordo, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, de forma supletiva à legislação  
federal pertinente restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais de aspectos  
específicos e relevantes de seus respectivos territórios." 
Justificativa: 
Sem alterar a essência da proposição original, que é a de também estabelecer competência para 
legislar sobre a matéria aos Estados e aos Municípios, a emenda pretende que permaneça com a 
União a Legislação básica e aplicável a todo o território brasileiro, dando aos Estados e Municípios 
sua atividade supletiva, nos casos de necessidade específica.  
Parecer:   
   A matéria é pertinente à parte do projeto que trata das competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06339 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Ao Item VII, a, do Artigo 408 do Projeto.  
"Art. 408 ..................................  
Item VII - Exigir, para a instalação de  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudos prévio de impacto  
ambiental pelos órgãos competentes para as  
indispensáveis adequações da referida atividade à  
legislação vigente e, em casos de relevância,  
submeter a avaliação a um colegiado composto de  
especialistas na matéria e de representantes da  
União, incluindo também obrigatoriamente  
representantes da unidade federativa e do  
município onde se pretende a instalação da  
atividade respectiva." 
Justificativa: 
Sem alterar a essência da proposição original, que é a de exigir estudo prévio e avaliação do impacto 
ambiental, a emenda pretende que tais exigências sejam cumpridas primordialmente pelos órgãos já 
existentes com essa competência, todavia passando-se os casos de maior relevância para a 
apreciação de um colegiado de representantes idôneo, técnica, política e administrativamente.  
Parecer:   
   A regulamentação adicionada ao disposto deverá ser objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:06476 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 408, inciso IX;  
No projeto da Comissão de Sistematização, onde se lê:  
"Art. 408 ..................................  
IX promover a educação ambiental em todos os  
níveis de ensino”.  
leia-se:  
"Art. 408...................................  
IX estabelecer a educação ambiental como  
disciplina obrigatória nas escolas oficiais e  
particulares em todos os níveis de ensino". 
Justificativa: 
Levando em consideração a importância da chamada “pedagogia mesológica” nos países de maior 
desenvolvimento, definida como a ciência da educação para a proteção do meio ambiente e 
considerada um indispensável meio de conscientização ou de sensibilização de todas as pessoas, 
tornando-as mais responsáveis para com as questões de ordem ambiental, evidencia-se a 
conveniência de se estabelecer e a obrigatoriedade da inclusão, nos currículos de todos os níveis de 
ensino, da disciplina referente à “educação ambiental”.  
Tendo em vista, ainda, o notório desconhecimento, por parte da grande maioria do povo brasileiro, 
quanto à matéria, requer-se o recurso drástico da obrigatoriedade.  
Parecer:   
   O mérito da proposta está acatado, na forma abrangente dada pelo projeto. 
   
   EMENDA:06585 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 408. Incube ao poder Público.  
XII - Assegurar às comunidades, mediante  
periódico cadastramento e divulgação, o direito à  
informação quanto ao meio ambiente, perigos e  
danos potencialmente contidos em produtos e processos. 
Justificativa: 
O Poder Público, para garantir à coletividade o direito inalienável de dispor de ambiente 
ecologicamente seguro e sadio, deve tornar disponíveis as informações, e divulga-las amplamente, 
sobre os produtos de potencial risco ao ambiente e à qualidade da vida.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda está acolhida, de forma abrangente, na parte do projeto dedicada 
aos direitos coletivos.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06588 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no Capítulo VI do Título IX o  
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seguinte artigo, a ser numerado como art. 407,  
renumerando-se os demais:  
Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
seguinte artigo, a ser numerado como art. 407,  
renumerando-se os demais:  
Art. 407. Serão consideradas prioritárias,  
inclusive para fins de financiamento de pesquisas  
de entidades particulares, as linhas de pesquisa  
voltadas para o desenvolvimento de tecnologias  
mais econômicas e ambientalmente seguras, de  
produção e processamento de alimentos, e de  
produção de energia de qualquer natureza. 
Justificativa: 
São duas as prioridades para o desenvolvimento ecologicamente sustentado, no âmbito de uma 
política científica e tecnológica ambientalmente segura: a produção de alimentos de melhor qualidade 
e com menores gastos, inclusive no que respeita aos ônus ambientais (monoculturas, uso de 
agrotóxicos, espécies e variedades de cultivo exógenas); e a produção energética, afastando-as os 
riscos de comprometimento ambiental.  
Parecer:   
   A matéria não é pertinente ao capítulo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06590 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   TÍTULO IX - DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE  
INCLUI - ÚNICO AO ÚNICO AO ART. 409  
§ único. A caça e a pesca, como atividades de  
lazer ou de subsistência, constituem direitos dos  
cidadãos, sujeitos, porém, ao controle do poder  
público, na forma da lei. 
Justificativa: 
Caça e pesca são atividades milenares do ser humano. A caça e a pesca predatórias, entretanto, têm 
sido responsáveis pela degradação ecológica e por ameaça à extinção de inúmeras espécies 
zoológicas ou botânicas. Entretanto, quer corno atividade de lazer ou de subsistência, submetidas ao 
controle do poder público, tanto na esfera da União, como dos Estados e Municípios, a caça e a 
pesca constituem elementos inseparáveis da cultura do próprio ser humano, sem mencionar, por 
desnecessário, sua importância para as populações indígenas. Dificilmente se encontrará alguém 
mais preocupado com a preservação do meio ambiente, por outro lado, do que os caçadores e 
pescadores amadores, conscientes de que a continuidade de seu lazer depende da preservação das 
espécies animais e do ecossistema em que vivem. Cabe ao Poder Público exercitar rigoroso controle 
sobre as atividades de caráter predatório, disciplinando o exercício dessas atividades mediante 
instrumentos infraconstitucionais. 
Parecer:   
   A matéria deverá ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06606 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Inclua-se, no art. 410, uma alínea com a  
seguinte redação:  
"c) a atividade de natureza militar." 
Justificativa: 
A atividade de natureza militar deve ficar, como as hipóteses previstas nas letras “a” e “b” do Projeto, 
sujeito à autorização do Congresso. Caracterizado interesse de segurança que a recomende, 
recomendar-se-á a concessão da licença.  
Parecer:   
   A matéria foge à competência do capítulo. 
   
   EMENDA:06607 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Inclua-se, no Título IX, Capítulo VI  
denominado "Do Meio Ambiente", após o art. 408, um  
dispositivo assim redigido:  
"Art. - As ilhas oceânicas são consideradas  
centros de preservação ecológica e de incentivo turístico." 
Justificativa: 
É imprescindível cuidar da preservação da ecologia nas ilhas oceânicas. O acesso às visitações 
turísticas deve ser admitido e assegurado.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser o objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06811 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Art. 414  
Substitua-se no art. 414, tributo por imposto. 
Justificativa: 
Não é absolutamente conveniente o estabelecimento de vinculações de receita, sobretudo em 
percentuais pré-estabelecidos. Isso reduz consideravelmente a liberdade de planejamento e 
programação governamental, dando-lhe s uma rigidez muito disfuncional.  
Parecer:   
   A emenda está prejudicada pois o relator entende que a matéria tratada no artigo não é pertinente 
ao capítulo. 
   
   EMENDA:07091 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no art. 408, o seguinte item XII:  
"Art. 408 - Incube ao Poder Público:  
............................................  
XII - Conceder incentivos fiscais para  
programas implantados pela iniciativa privada para  
conservação, reprodução e renovação da fauna e da flora". 
Justificativa: 
Muitos particulares, ecologistas, técnicos e professores investem em programas beneficiando flora e 
fauna brasileiras.  
É justo que o poder público os incentive para manterem e ampliarem tão benéfica.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda diz respeito a Título do projeto que dispõe sobre o sistema 
tributário.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:07352 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   O inciso XI do Art. 408 passa a ter a seguinte redação:  
"XI - Proteger e desenvolver, através de  
métodos científicos, a fauna e a flora, vedando,  
na forma de lei, as práticas que as coloquem sob  
risco de extinção." 
Justificativa 
Designar à “tutela” do Poder Público a fauna e a flora é pressupor que ele é suficientemente 
preparado para exercê-la, o que não é verdade. 
O Poder Público tem sido, em muitos casos, o maior responsável pelo extermínio de animais e 
devastação da flora. Sob o manto da tutela, ocultam-se abusos e omissões. 
Que lhe seja dada a incumbência – que é ao mesmo tempo uma responsabilidade universal – de 
proteger e desenvolver a fauna e a flora. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito, ressalvando a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07355 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 409  
Altere-se a redação do art. 409 e inclua-se  
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os parágrafos 1o. e 2o., conforme abaixo:  
Artigo 409 - Será de competência da Lei  
Federal o estabelecimento da Política Nacional de  
Meio Ambiente e o estabelecimento de padrões  
gerais de qualidade ambiental, sempre observando  
as peculiaridades regionais do país, e será de  
competência da Lei Estadual ou Municipal, os  
padrões ambientais específicos sempre  
compatibilizados com a Polícia Nacional de Meio Ambiente.  
Parágrafo 1o. - A União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, podem  
estabelecer, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas, visando a proteção ambiental e a  
defesa dos recursos naturais, prevalecendo o  
dispositivo mais severo, ressalvando o disposto no  
art. 54, XXIII, V, sempre observando o disposto no  
caput deste artigo.  
Parágrafo 2o. - a fixação de normas, padrões  
e regulamentos antes de sua promulgação, deverão  
ter publicado para conhecimento, críticas e  
sugestões de todos os segmentos da sociedade, os  
critérios técnicos, científicos e sociais que  
levam à sua proposição, bem como uma análise de  
viabilidade e da conveniência tecnológica dos  
processos e métodos disponíveis para consecução  
das normas, padrões ou regulamentos propostos. 
Justificativa: 
Não somente pelas diferenças sociais existentes, nas várias regiões do país, mas também pelas 
diferenças climáticas de ecossistemas, do estágio de degradação ou preservação ambiental, entre 
outras, é de fundamental importância que o problema ambiental seja abordado, considerando estes 
aspectos regionais.  
Por esta razão, é conveniente que os assuntos específicos sejam tratados a nível estadual ou 
municipal, ficando a definição de diretrizes e aspectos mais globais para a União.  
A matéria ambiental deve ser tratada em primeira instância sob a ótica-científica, em conjunto com 
seus aspectos sociais ou mesmo de oportunidade.  
Para tanto, é fundamental que os critérios que levam ao estabelecimento de ações restritivas, bem 
como as alternativas de viabilidade de execução destas restrições, sejam discutidas e analisadas 
pela sociedade.  
Devemos evitar que uma matéria de múltiplo interesse, venha a ser decidida com base em apenas m 
ângulo de visão.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposta é pertinente ao Título que dispõe sobre as competências 
legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:07356 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 408, inciso VII  
Altere-se o inciso VII do Art. 408, para a  
seguinte nova redação:  
VII - Exigir, para a instalação das  
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atividades potencialmente poluidoras do meio  
ambiente, elencadas em leis ordinárias, a  
apresentação de estudo prévio de impacto  
ambiental, o qual será submetido à apreciação da  
sociedade civil em audiências públicas antes da  
decisão final pelo órgão competente. 
Justificativa: 
Todas as atividades de transformação efetuadas pelo homem, são potencialmente poluidoras. Há que 
discernir-se aquelas específicas que possuem apresentar riscos de maior comprometimento do meio 
ambiente.  
A avaliação de matérias técnicas deve ser de alçada de um órgão técnico competente que, como em 
outros países, se utilizam das audiências públicas visando obter pontos de vista da sociedade civil 
sobre o tema, mas que se responsabilizam pelos seus veredictos, pois que são tecnicamente 
competentes.  
Parecer:   
   Acolhida no mérito, ressalvando a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07357 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 407  
Inclua-se no art. 407 do projeto, o  
seguinte Parágrafo Único:  
Parágrafo Único - As ações de preservação e  
recuperação do meio ambiente e do equilíbrio  
ecológico, devem ser compatibilizadas com as  
necessidades atuais e futuras de desenvolvimento  
social e econômico, bem como de outros interesses  
legítimos do País. 
Justificativa: 
A matéria ambiental é de interesse múltiplo e, com tal, deve ser tratada. As ações de controle 
ambiental e de preservação do equilíbrio ecológico, podem interferir em outros anseios legítimos da 
população e do país. O equilíbrio ótimo, deve ser permanentemente buscado.  
É fundamental que o texto constitucional deixe explícito este conceito básico de multiplicidade de 
interesses, de forma que toda legislação dele decorrente, se faça de maneira a atender todos os 
anseios legítimos da sociedade.  
Parecer:   
   Os propósitos da emenda estão garantidos no conjunto dos dispositivos do Capítulo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07618 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b", do art. 410, do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 410 ............................ 
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b) a instalação, ou ampliação de centrais  
nucleares, hidrelétricas de médio e grande porte,  
termoelétricas e de indústrias de potencial poluidor". 
Justificativa: 
Pelo Art. 410, alínea b, do Projeto de Constituição, dependem prévia autorização do Congresso 
Nacional a instalação, ou ampliação de centrais hidroelétricas de grande porte, termoelétricas e de 
indústrias de alto potencial poluidor.  
A Emenda apresentada modifica o dispositivo citado, incluindo as centrais nucleares e as 
hidroelétricas de médio porte e referindo-se às indústrias de potencial poluidor (e não somente às de 
alto potencial poluidor). Defendemos que tais iniciativas devem ser trazidas à apreciação prévia do 
Congresso Nacional amplamente debatidas antes de sua efetivação, de modo que possam 
harmonizar-se com o bem-estar do povo, a proteção ambiental e os mais elevados interesses da 
sociedade brasileira.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser disposta no Título dedicado à organização do Estado.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:07925 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: do artigo 409 do  
Projeto da Comissão.  
Art. 409 - Os Estados e os Municípios, em  
comum acordo, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, de forma supletiva à legislação  
federal pertinente restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais de aspectos  
específicos e relevantes de seus respectivos territórios. 
Justificativa: 
Sem alterar a essência da proposição original, que é a de também estabelecer competência para 
legislar sobre a matéria aos Estados e aos Municípios, a emenda pretende que permaneça com a 
União a Legislação básica e aplicável a todo o território brasileiro, dando aos Estados e Municípios 
sua atividade supletiva, nos casos de necessidade específica.  
Parecer:   
   A emenda está prejudicada pois o relator entende que as competências legislativas devem ser 
dispostas em Título próprio. 
   
   EMENDA:07926 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: ao item VII, do art. 408 do Projeto da Comissão.  
Item VII - Exigir, para a instalação de  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudo prévio de impacto  
ambiental pelos órgãos competentes para as  
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indispensáveis adequações da referida atividade à  
legislação vigente e, em casos de relevância,  
submeter a avaliação a um colegiado composto de  
especialistas na matéria e de representantes da  
União, incluindo também obrigatoriamente  
representantes da unidade federativa e do  
município onde se pretende a instalação da  
atividade respectiva. 
Justificativa: 
Sem alterar a essência da proposição original, que é a de exigir estudo prévio e avaliação do impacto 
ambiental, a emenda pretende que tais exigências sejam cumpridas primordialmente pelos órgãos já 
existentes com essa competência, todavia passando-se os casos de maior relevância para a 
apreciação de um colegiado de representantes idôneo, técnica, política e administrativamente.  
Parecer:   
   Acolhida no mérito, ressalvando a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07943 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 IV  
do Artigo 408 do Projeto de Constituição do  
Relator da Comissão de Sistematização, com a  
seguinte redação:  
"Art. 408 - Incumbe ao Poder Público:  
I - ................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - definir, mediante lei, em todas as  
unidades da Federação, espaços territoriais e seus  
componentes a serem especialmente protegidos,  
vedado qualquer modo de utilização que comprometa  
a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  
Parágrafo Único - Como reserva natural, a  
região do pantanal matogrossense será preservada,  
sob a guarda do Exército Brasileiro." 
Justificativa: 
Os seres humanos, buscando o desenvolvimento econômico e o gozo das riquezas naturais, deverão 
enfrentar a realidade de que os recursos da natureza e a capacidade dos ecossistemas são limitados 
e, por conseguinte, deverão considerar as necessidades das gerações futuras.  
Se a finalidade do desenvolvimento consiste em proporcionar o bem-estar social e econômico, 
objetivo da conservação é manter a capacidade da Terra em sustentar esse desenvolvimento e 
garantir a vida.  
Há duas características que distinguem nossa época. Uma reside na capacidade quase ilimitada dos 
seres humanos de criarem e constituírem, com a sua contrapartida para destruir e aniquilar.  
Entre os últimos, estão aqueles dotados do espirito eminentemente predatório, que agridem a 
natureza com fins meramente mercantilistas, que, sistematicamente, se lançam à destruição da 
natureza. Isto, é uma constatação universal.  
No Brasil, o quadro não é diferente.  
No pantanal mato-grossense, a matança de animais está levando certas espécies à sua extinção. 
Todavia, a ofensiva irracional dos predadores desatinados não se restringe á fauna, atingido, 
também, a flora.  
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Para pôr cobro a essa situação indesejável, propomos a guarda do pantanal mato-grossense pelos 
contingentes do Exército Brasileiro, pois sua vivência e experiências em casos semelhantes são 
todos conhecidas e bem assim a sua eficiência.  
Desta maneira, a preservação do pantanal que é de suma importância aos interesses nacionais, 
estará garantida.  
Parecer:   
   O parágrafo acrescido pela emenda coincide com dispositivos existentes no capítulo, nos artigos 
410 e 412.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08102 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 410  
Substitua-se, no caput do art. 410 do  
Projeto de Constituição, "in fine", a expressão:  
"... Congresso Nacional."  
Pela expressão:  
"... Senado Federal."  
Resultando, portanto, na seguinte redação:  
"Art. 410 - Dependem de prévia autorização do  
Senado Federal." 
Justificativa: 
O objetivo da autorização prevista no artigo em questão pé matéria eminentemente voltada para 
problemas de escala estadual. Ora, sendo o Senado Federal a câmara, por excelência, de 
representação dos interesses dos Estados, cumpre-lhe decidir sobre a autorização determinada pelo 
dispositivo.  
Parecer:   
   A emenda está prejudicada pois o relator entende que as competências legislativas devem ser 
dispostas no Título próprio. 
   
   EMENDA:08111 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 413, do Projeto.  
Suprima-se o art. 413 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A imprecisão quanto à procedência dos recursos formadores do fundo instituído no artigo emendado 
recomenda a sua supressão.  
Com mais razão, justifica-se a supressão, visto estar assegurada aos Estados, Municípios e Distrito 
Federal participação nos resultados da exploração econômica de todos recursos naturais (artigo 52, 
inciso XI, § 2° do mesmo Projeto).  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08204 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 408, do Projeto de  
Constituição, o seguinte item XII:  
"Art. 408....................................  
XII - promover o combate às formas de  
exploração predatória dos recursos naturais e a  
toda espécie de poluição." 
Justificativa: 
O Capítulo VI do Título IX do Projeto de Constituição refere-se ao Meio Ambiente. O Art. 408, incluído 
naquele Capítulo, estabelece as incumbências do Poder Público no concernente ao assunto. 
Propomos que se acrescente a essas incumbências “promover o combate às formas de exploração 
predatória dos recursos naturais e a toda espécie de poluição”. Entendemos que tais aspectos devem 
constar do texto constitucional, por sua importância dentre as medidas de defesa do meio ambiente, 
especialmente no âmbito da realidade brasileira, e pela contribuição que podem representar para o 
aperfeiçoamento da legislação específica e para a conscientização de todos quanto a esses 
objetivos.  
Parecer:   
   As medidas preconizadas na emenda encontram-se abrangidas pelos instrumentos de proteção 
assegurados no capítulo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08353 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título IX  
Da Ordem Social  
Cap. VI - do Meio Ambiente  
Propõe-se a inclusão de um novo artigo, onde couber.  
Art. (...) - As empresas exploradoras de  
minérios de qualquer natureza, cuja atividade seja  
de concessão da União, Estado ou Município, terão  
que pagar aos mesmos, 1%, 2% e 2%,  
respectivamente, a título de indenização, sobre o  
valor do faturamento mensal.  
Parágrafo único - A área minerada deverá ser  
revegetada após a extração do minério, procurando  
restituí-la como originalmente encontrada. 
Justificativa: 
Atualmente, apesar do avanço de nossa sociedade, é normal, especialmente nas regiões norte e 
centro-oeste, encontramos a prática da atividade extrativa. Esta atividade é depredativa, 
especialmente, pela presença de produtos químicos que hostilizam o ecossistema.  
A introdução de um artigo abrangente na constituição virá colaborar para a manutenção da atividade 
sem causar maiores danos ao bem-estar social.  
Por outro lado, a obrigatoriedade de reflorestamento é uma garantia do direito a uma vida saudável.  
Parecer:   
   A proposta é matéria pertinente a capítulo relativo a sistema tributário.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:08379 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Alterar o teor do item IV, do art. 408, que  
passa a ter a redação:  
Art. 408 - Incumbe ao Poder Público:  
I - ............................... 
IV - Definir em todas as unidades da  
Federação, espaços territoriais e seus componentes  
a serem especialmente protegidos, vedado qualquer  
modo de utilização que comprometa a integridade  
dos atributos que justifiquem sua proteção, que só  
poderão ser alteradas mediante lei.  
V - ................................ 
XI -................................. 
Justificativa: 
A preocupação que os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sejam definidos mediante lei, decorre do feto da vulnerabilidade que elas são colocadas quando 
criadas por ato do Poder Executivo, mediante decreto. A sua criação mediante lei, por outro lado, cria 
a dificuldade na sua criação. O que se propõe é um mecanismo que facilite o seu estabelecimento e 
dificulte a sua alteração ou extinção.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:08382 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprimir ou alterar a redação da letra "a" para ter o seguinte teor:  
Art. 410 - Dependem de prévia autorização do  
Congresso Nacional.  
a) os planos e programas do Governo relativos  
à ocupação da região Amazônica, do Pantanal e da  
Mata Atlântica e da Zona Costeira, ainda não ocupadas.  
b) ............................... 
Justificativa: 
Suprimir, porque na verdade o mal que é causado, especialmente às florestas, nessas mesmas 
regiões ou áreas decorre não da ocupação econômica desses espaços, mas sobretudo da 
inobservância da Legislação ordinária. O atual Código Florestal se observado, resguardaria no 
mínimo 50% da área de cada propriedade e as áreas de preservação permanente nela existentes 
(margens de rios, topo de morros, encostas etc.). O mal não reside na falta de dispositivo legal, mas 
na inoperância do executivo, da Administração Florestal, o IBDF.  
A manutenção dessas regiões intocáveis em seu todo, seria uma irracionalidade. A harmonia dos 
interesses e encontrada no próprio Código Florestal que prevê a participação do Governo no 
estabelecimento das áreas de preservação permanente, os Parques e as Reservas Biológicas, que 
devem somar as restrições impostas às propriedades privadas.  
Só exigir a aprovação do plano ou programa em nada resolve. Deve-se é fazer cumprir a lei que já 
concilia todos os interesses.  
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A hipótese da alteração da redação é justificada porque nos dois primeiros casos, da Floresta 
Amazônica e da Mata Atlântica, só os projetos ou programas de utilização da Floresta e da Mata 
(substantivo) dependeria de prévia autorização. Os de utilização do solo etc. (Agropecuária) que mais 
agridem o meio, estaria fora da exigência. No caso do Pantanal e Zona Costeira, que são regiões, 
subentende que seria a utilização da região, por qualquer atividade, que estaria condicionada a citada 
exigência.  
Parecer:   
   A proteção específica devida às regiões citadas será mantida pelo relator que entende, porém, que 
as competências dos poderes devem ser tratadas em título próprio.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08519 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir o artigo 415 e seus parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
Não se trata de matéria constitucional, devendo ser tratada pela lei cível e penal.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:08677 PREJUDICADA 
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 - dê-se ao art. 413 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."  
II - suprima-se o § 2o. do art. 427. 
Justificativa: 
O art. 413 do Projeto de Constituição, ora em apreciação do Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, prevê a criação, por lei, de um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, 
constituindo, entre outros recursos, por contribuições que incidam sobre atividades potencialmente 
poluidoras e a exploração de recursos naturais.  
O § 2° do art. 427 estabelece que a exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga a 
destinação de percentual não inferior à metade do calor dos resultados operacionais à execução da 
política indigenista nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso 
Nacional a fiscalização do cumprimento dessa obrigação.  
Ora, a destinação de percentual do valor dos resultados operacionais, para atender a despesas 
públicas com a execução da política indigenista nacional e de programas de proteção do meio 
ambiente, implica instituir um verdadeiro tributo, especialmente se se permitir, resguardados e 
assegurados os interesses indigenistas, a exploração da atividade também por empresas nacionais. 
É que o Estado há de exercer atividades econômicas provadas sob a forma de empresa pública ou 
sociedade de economia mista, que se submetem às mesmas exigências tributárias a que se 
subordina a iniciativa privada (art. 303, § 2°, do Projeto).  
Sendo assim, ao invés de se interferir, assistematicamente, no campo tributário, mais adequado será 
utilizar o sistema existente no Projeto (Capítulo I do Título VII), destinando recursos provenientes da 
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cobrança de impostos, se necessário, com alíquotas agravadas, para atender às pessoas previstas 
no § 2° do artigo 427.  
Como o art. 413 já cria um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, a solução 
adequada será incluir as despesas previstas no § 1° do art. 427 – execução da política indigenista 
nacional e de programas de proteção ao meio ambiente – entre as que podem ser atendidas com os 
recursos do referido fundo.  
Essa, a razão da Emenda ora proposta.  
Parecer:   
   O relator entende que esta matéria não deve constar do capítulo por ser, basicamente, de natureza 
tributária, devendo ser tratada em capítulo próprio.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08694 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 413 do Projeto de Constituição,  
elaborado pela Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 413. A lei criará um fundo destinado à  
conservação e recuperação do meio ambiente e ao  
apoio das atividades missionárias junto às  
populações indígenas." 
Justificativa: 
As entidades que se dedicam a atividades missionárias junto às comunidades indígenas prestam ao 
País e, especificamente, aos Índios, um serviço inestimável. São elas que, antes do Estado, ensinam 
aos índios hábitos de higiene; preocupam-se com sua saúde e educação, promovem sua cultura e 
valorizam seus costumes.  
Por essa razão, devem ser apoiadas pelo Estado.  
Parecer:   
   A emenda está prejudicada pois o relator entende que a matéria de que trata não é apropriada ao 
capítulo. 
   
   EMENDA:08850 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se, no Capítulo VI (Título IX),  
denominado "Do Meio Ambiente", um dispositivo com  
a seguinte redação:  
"Art. - É proibida a circulação, em águas  
territoriais brasileiras, de embarcações de  
qualquer natureza movidas a energia atômica." 
Justificativa: 
Trata-se de medida de defesa do meio ambiente. Sua inserção no texto constitucional colocará o 
Brasil entre os vanguardeiros na preservação da natureza e da vida humana.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposta é pertinente ao Título que dispõe sobre a organização do Estado.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:08907 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao art. 407 a redação seguinte:  
"Art. - O espaço atmosférico, as águas  
continentais e interiores, o subsolo, com os seus  
elementos naturais, a flora e a fauna silvestres,  
os monumentos arqueológicos e os sítios  
são recursos ambientais e propriedade de todo o  
povo. O Estado regulará sua utilização e os  
preservará de degradação.  
Parágrafo - Cabe a qualquer cidadão ou pessoa  
jurídica promover a proteção do direito assegurado  
neste artigo." 
Justificativa: 
Parece-me que o tema relativo ao meio ambiente, por sua importância exige uma incisiva definição 
da lei Maior. O enunciado deve ser amplo, fixando-se, inclusive, que a proteção desse direito 
incumbirá a qualquer do povo e mesmo às pessoas jurídicas.  
Parecer:   
   Os elementos contidos na redação dada deverão ser contemplados no capítulo constante do 
substitutivo do relator.  
Quanto à matéria objeto do parágrafo deverá ser apreciada para capítulo próprio.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08908 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Suprima-se o texto do art. 412. 
Justificativa: 
Parece-me, com a vênia devida, um absurdo a disposição.  
Não devemos permitir nem estimular o afastamento das Forças Armadas de suas funções 
constitucionais.  
A hipótese, sugerida no dispositivo que se quer suprimir, se insere tipicamente em funções das 
polícias militar, federal, florestal ou outras.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08918 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Suprima-se o art. 413. 
Justificativa: 
Esse artigo prevê que a lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, 
constituído, entre outros recursos, “por contribuições que incidam sobre as atividades potencialmente 
poluidoras e a exploração de recursos naturais”.  
A norma em questão padece da falta de pragmatismo. Cria-se mais um fundo. Mais impostos, 
chamados “contribuições”, quando o que se deve esperar é que o Estado administre melhor os 
tributos que já arrecada.  
Além disso, tais contribuições estão vagamente definidas. Qualquer atividade é potencialmente 
poluidora. A exploração de recursos naturais, sem a qual não haveria criação de riqueza, já sofre a 
incidência de vários impostos.  
Em suma, a norma referida é uma promissória em branco a favor do Estado.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08954 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto do Projeto de  
Constituição, no Título IX, Capítulo VI, que trata  
do Meio Ambiente, o seguinte dispositivo:  
"Compete à União legislar sobre a proteção do  
meio ambiente e o equilíbrio de todos os  
ecossistemas, sem exclusão da competência dos  
Estados e dos Municípios para legislarem  
supletivamente sobre as ecologias especiais nos  
limites de seus territórios". 
Justificativa: 
A defesa do meio ambiente, visando a preservação do equilíbrio ecológico, deixou de ser, há muito 
tempo, assunto meramente especulativo para se transformar em questão de segurança nacional. A 
violentação indiscriminada dos recursos naturais de cada centímetro do território nacional tem de ser 
coibida através de dispositivos especiais e rígidos, de um modo geral pela União e, em casos 
especiais e supletivamente, pelos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   A matéria deverá ser tratada em capítulo próprio que dispõe sobre as competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08969 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 414 do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, ora sob apreciação do Plenário da  
Assembleia Nacional Constituinte. 
Justificativa: 
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O art. 414 do Projeto de Constituição assegura a não-incidência de tributos sobre as entidades sem 
fins lucrativos, dedicadas à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente.  
Os casos de imunidade impositiva representam desdobramento de princípios fundamentais da 
sociedade brasileira. É o caso da imunidade da União, dos Estados e dos Municípios, cuja imposição 
implicaria ameaça à autonomia que caracteriza essas criaturas constitucionais, é o caso da 
imunidade dos templos de qualquer culto, que submetidos à cobrança de impostos, poderia colocar 
em cheque a liberdade religiosa, e o caso da imunidade dos livros e jornais, cuja imposição poderia 
afetar a liberdade de imprensa. Então, a imunidade de impostos representa a forma de tornar explicito 
que determinados fatos, bens ou pessoas então, por sua própria natureza, a salvo da cobrança de 
impostos em consequência de princípio fundamental da Constituição.  
Ora, essa situação não ocorre com as entidades de fins não lucrativos, dedicadas à defesa dos 
recursos naturais e do meio ambiente, não obstante a importância dessas atividades. Em tais casos, 
somente haveria limitação constitucional ao poder de tributar se exercidas pela União, pelos Estados 
ou pelos Municípios e respectivas autarquias. No mais a dispensa do imposto cabe à lei da pessoa 
jurídica de direito público competente para instituir o imposto.  
Além do mais, o texto fala em não-incidência de tributos, o que implica abranger impostos e também 
taxas. Essas, por sua natureza contraprestacional de uma atividade estatal, não são, por isso mesmo, 
abrangidas pela imunidade, que somente se estende a impostos.  
Tais as razões que justificam a emenda supressiva ora proposta.  
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser disposta no Título próprio, que estabelece as bases do 
sistema tributário.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08973 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprimam-se, no Projeto de Constituição,  
elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - as seguintes expressões:  
a) "fiscais", em seu art. 304, § 2o.;  
b) "fiscais e outros", em seu art. 393;  
c) "fiscais", em seu art. 394, parágrafo único;  
d) "fiscais", em seu art. 421, § 3o.;  
II - o art. 414. 
Justificativa: 
Tratam as disposições acima de incentivos fiscais e de imunidade impositiva.  
Os incentivos fiscais, na vigente Constituição, têm sido concedidos abundantemente pela União, 
interferindo na competência de Estados e Municípios. A orientação que presidiu os trabalhos da 
Constituinte foi no sentido de que o poder de isentar está contido no poder de tributar. Logo, cabe à 
pessoa jurídica de direito público competente para a tributação, examinar as hipóteses de isenções e 
incentivos fiscais, limitando sua concessão aos casos imprescindíveis e afastando-a quando a 
conjuntura não mais recomende o tratamento favorecido. É que, em geral, esse tratamento conflita 
com os princípios de justiça social e capacidade contributiva, consagrados no art. 257, §§ 1° e 2°, do 
próprio Projeto. Com efeito, em geral os beneficiados pela redução da carga tributária são aqueles 
que possuem disponibilidade financeira para atender os objetivos desejados com a isenção ou o 
incentivo fiscal. Então, a carga tributária passa a cair exatamente quando a capacidade econômica do 
contribuinte aumenta.  
Por outro lado, a imunidade impositiva somente se justifica quando corresponde à garantia de um 
princípio fundamental da Constituição. Assim a imunidade da União, Estados e Municípios, para 
assegurar a autonomia desses entes; a imunidade dos templos de qualquer culto, para evitar 
restrições à liberdade religiosa; a imunidade dos livros, jornais e periódicos, para resguardar a 
liberdade de impostos.  
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No caso de entidades dedicadas à defesa de recursos naturais e do meio ambiente (art. 414), são 
elas, de ordinário, públicas e, por isso, protegidas pela imunidade recíproca – imunidade da União, 
dos Estados e dos Municípios. Nos demais casos, é recomendável deixar à entidade competente 
para instituir o imposto, afastá-lo, ou não, mediante regra legal isentiva.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda que os incentivos previstos nos artigos 304, § 2o., 393, 394, parágrafo único, e 
421, § 3o., não sejam de natureza fiscal, tendo em vista a melhor distribuição da carga fiscal. 
Também solicita a supressão do art. 414.  
Em relação ao primeiro dispositivo, entendemos que o Projeto seguiu o melhor caminho ao autorizar 
o incentivo ao fiscal ao cooperativismo, já que a legislação específica já dispensa até a cobrança do 
próprio imposto de renda.  
Com relação ao segundo dispositivo existem procedentes na legislação do imposto de renda em 
matéria de incentivos fiscais e daí pensamos não haver inconveniente na manutenção do texto do 
Projeto, pois e justa a ajuda ao esporte.  
Finalmente, com relação aos demais dispositivos, achamos que a Emenda procede e em lugar do 
exame da exclusão do termo "fiscais", o que deveria haver seria a eliminação de alguns desses 
dispositivos do Projeto, inclusive artigo 414, cabendo, assim, o acolhimento parcial da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
EMENDA:08983 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Capítulo VI, Título IX  
"Do meio ambiente"  
Incluam-se no Capítulo VI, Título IX os seguintes artigos:  
Art. - A Amazônia é considerada região  
especial, dentro do território nacional. Sua  
contribuição física, historicamente formada, em  
terreno peculiar, terá tratamento particular para  
conservar e aproveitar suas riquezas e garantir o  
equilíbrio ecológico.  
Art. - Fica criado o Conselho de Defesa e de  
Desenvolvimento da Amazônia, para planificar e  
orientar o desenvolvimento da região Amazônica;  
§ 1o. - O Conselho de Defesa e de  
Desenvolvimento da Amazônia será assim composto:  
I - Cinco representantes do Governo Federal,  
cujos nomes serão aprovados pelo Congresso Nacional;  
II - Um representante de cada um dos Estados  
que formam a região, por indicação das respectivas  
Assembleias Legislativas;  
III - Cinco representantes de instituições  
científicas reconhecidas.  
§ 2o. - Caberá ao Conselho de Defesa e de  
Desenvolvimento da Amazônia elaborar as políticas  
de desenvolvimento da região Amazônica, que serão  
submetidos ao Congresso Nacional, e fiscalizar sua  
execução;  
§ 3o. - Caberá ao Conselho estabelecer as  
áreas da Amazônia destinadas à Reforma Agrária e  
as condições de utilização da terra, observando o  
disposto no artigo....;  
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§ 4o. - Caberá ao Conselho a definição de  
política para a preservação das espécies animais  
nativas.  
Art. - As terras várzeas da região Amazônica  
serão loteadas e distribuídas a pequenos e médios  
agricultores;  
Art. - A floresta, a fauna, os rios e os  
lagos da Amazônia serão rigorosamente preservados;  
Art. - A utilização dos recursos renováveis  
da Amazônia só ocorrerá após criterioso estudo científico;  
Art. - Será incentivado o desenvolvimento  
econômico da Amazônia com base na industrialização  
da matéria-prima local. 
Justificativa: 
A Amazônia brasileira, que ocupa 60% do território nacional, tem sido relegada nos planos 
governamentais e devastada por uma ocupação desordenada e predatória. Não há estudos 
científicos criteriosos que formem base para a utilização dos recursos naturais daquela região. 
Apesar dessa deficiência no campo científico, porém, alguns aspectos da região são evidentes; 
1 – O solo da Amazônica, salvo em alguns raros bolsões, é de péssima qualidade. Sua exuberante 
floresta é fruto de fina camada de húmus, formada pela milenar disposição de matéria orgânica das 
próprias árvores: 
2 – O que se observa hoje, entretanto, é a devastação indiscriminada da floresta, com a abertura de 
enormes clareiras, comprometendo irremediavelmente a ecologia e o porvir das gerações futuras. Em 
algumas áreas, como no Maranhão, o sul do Pará, norte do Mato Grosso e todo o Estado de 
Rondônia, a marcante devastação já revela seu dramático efeito. A erosão, que ganha dimensões 
amedrontadoras, já se faz presente em muitas partes da Amazônia, embora seja apenas um dos 
efeitos da devastação; 
3 – Se, por um lado, o solo de terra firme é muito pobre, o das várzeas é riquíssimo e abundante. 
Estima-se que 12 milhões de hectares de várzeas seriam economicamente utilizáveis na Amazônia, 
caso houvesse uma adequada política de fomento por parte do Governo; 
4 – O subsolo amazônico guarda enormes reservas minerais, algumas de valor estratégico, que vêm 
sendo saqueadas e levadas para o exterior, em grande parte clandestinamente. A exploração desses 
recursos é desordenada, predatória, sem que haja uma política traçada para o setor, com o objetivo 
de defender os interesses nacionais e daquela região; 
5 – Os aglomerados indígenas, outrora numerosos, vêm sendo celeremente dizimados. Tribos 
inteiras, como a dos Kren-a-Kore, contatadas pela primeira vez há menos de 15 anos, já não existem 
mais, como efeito da ação criminosa dos “civilizados”; 
6 – Apesar da pesca predatória, a Amazônia ainda detém alto potencial pesqueiro. O aproveitamento 
desse potencial também padece de uma política racional, que leve em conta as peculiaridades 
regionais. Algumas espécies, como é o caso do peixe-boi, estão em franco processo de extinção; 
7 – O modelo de desenvolvimento aplicado na região a vocação e as reais potencialidades da região. 
O exemplo mais típico disso é o processo de industrialização do Amazonas, baseado na produção de 
bens de consumo destinados ao mercado do Centro-Sul. Essa indústria recebe todo o apoio 
governamental, o que não ocorre com aqueles empreendimentos que se destinam ao processamento 
de matérias-primas locais; 
8 – A presença do capital estrangeiro na região, que detém vastas extensões de terras e incontáveis 
concessões para a exploração de recurso naturais, é outro fator que corrobora para o desenfreado 
processo de devastação. Projetos lunáticos, como é o caso do Jari, devem ficar apenas no rol de 
lições que devemos aprender. De agora em diante, deve ser vedada a presença estrangeira na 
região. 
Estes são apenas alguns dos fatores que nos levam a apresentar as propostas de textos 
constitucionais sobre a questão da Amazônia. A gravidade do problema é tal, que se faz necessária 
uma ação mais enérgica. Propomos que o início dessa mudança de procedimento em relação ao 
processo de ocupação da Amazônia parte da definição, pela Constituição que estamos elaborando, 
de princípios nítidos, baseados na sua caracterização como “região especial”. 
Toda a política para a região deve ser precedida de criterioso estudo científico. A elaboração dessas 
políticas deve ser atribuição do Conselho de Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia, formado de 
maneira democrática e representativa e dotado de poderes condizentes com a dramática situação da 
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região. A preservação da Amazônia só será conseguida se o processo de ocupação for controlado e 
ocorra, a partir de agora, de maneira racional. 
Parecer:   
   O caráter especial da Amazônia está assegurado no projeto. Os pormenores da emenda deverão 
ser objeto de regulamentação posterior, visto que abrangem diversidade de temas que não poderiam 
constar de um único capítulo constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09173 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Aditiva)  
Inclua-se, no Capítulo VI (Título IX),  
denominado "Do Meio Ambiente", um dispositivo com  
a seguinte redação:  
"Art. - Não cabe a arguição de direito  
adquirido contra o interesse ambiental." 
Justificativa: 
A defesa do meio ambiente precisa ser empreendida com a maior seriedade. Atentados contra o meio 
ambiente pelo simples fato de já haverem sido praticados não podem ficar imunes à ação do Estado. 
Por isso, justifica-se a excepcionalidade da disposição proposta. 
Parecer:   
   A matéria não é pertinente ao capítulo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09211 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 411  
Acrescente-se o Parágrafo 2o. ao Art. 411  
§ 2o. Todas as captações de água para  
qualquer uso, especialmente industrial, só poderão  
ser feitas na jusante do ponto de lançamento dos  
dejetos dos captadores neste mesmo curso. 
Justificativa: 
Esta emenda visa preservar os cursos de água do contínuo processo de poluição que sofrem quando 
ocorrem captações para uso humano e industrial. 
Esta determinação constitucional obriga o sistema a captar a água abaixo do ponto onde lança seus 
próprios dejetos, forçando assim, o tratamento adequado da água que utiliza. 
Parecer:   
   A regulamentação sobre recursos hídricos está em Título que trata das competências da União.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09244 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 411  
Acrescente-se o Parágrafo único ao Art. 411  
Parágrafo único. O planejamento e a regulação  
da atividade econômica deverão harmonizar a  
preservação do equilíbrio ecológico e da qualidade  
do meio ambiente com a necessidade de  
desenvolvimento do País. 
Justificativa: 
A partir do término da segunda guerra, com ênfase nos anos sessenta e seguintes, cresceram as 
pressões dos movimentos para preservação do meio ambiente, posto em risco por uma 
industrialização excessiva e predatória. 
No Brasil, a partir dos anos oitenta, essas pressões passaram a atuar com grande vigor, obtendo uma 
série de leis restritivas da instalação de novas indústrias e do funcionamento de determinados 
setores, como a química, a petroquímica, a refinação de petróleo e todas as indústrias emissoras de 
resíduos líquidos e sólidos na atmosfera, nos mares e nos rios. 
Esses movimentos de preservação do meio ambiente e de melhoria da qualidade de vida atendem a 
um anseio comum da humanidade e são altamente respeitáveis, sendo uma realidade inquestionável 
em nossos dias. 
Num país em desenvolvimento como o nosso, em que anualmente entram no mercado de trabalho 
mais de 2 milhões de pessoas, é indispensável conciliar a preservação ambiental com o 
desenvolvimento, como já proclamou a ONU, na Conferência de Estocolmo de 1972, quando foram 
estabelecidos os princípios comuns para a preservação e melhoria do ambiente humano. 
Parecer:   
   Os condicionantes ambientais para a atividade econômica estão em capítulo próprio, que trata dos 
princípios gerais da Ordem Econômica.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09859 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o caput do art. 413 do projeto de  
constituição da Comissão de Sistematização 
Justificativa: 
O dispositivo que intentamos suprimir tem a seguinte redação: 
(“Art. 443 – a lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, constituído, entre 
outros recursos, por contribuições que incidam sobre as atividades potencialmente poluidoras e a 
exploração de recursos naturais”.) 
As empresas que tenham atividades potencialmente poluidoras, para se instalarem e funcionarem em 
qualquer ponto do território nacional, já sofreram pesado ônus para implementarem sistemas de 
controle de poluição do meio ambiente que possam ser adequadamente mantidos e operados em um 
nível tal que as permita o indispensável licenciamento incluindo estudos de impacto ambiental quando 
for o caso. Esta tributação específica não seria justa e equivaleria à cobrança de um adicional de 
insalubridade por parte do governo, o que não é eticamente aceitável. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09863 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a Aditar: Art. 408 (acrescentar parágrafos)  
Acrescentem-se ao art. 408, os seguintes parágrafos:  
§ 1o. - Os órgão e entidades, organizadas e  
financiadas pelo poder público, para regular,  
proteger, controlar ou fiscalizar as atividades  
que afetem o meio ambiente, terão,  
obrigatoriamente, por órgão decisório superior, um  
conselho deliberativo paritário, composto de  
representantes do governo, do setor produtivo e do  
público em geral.  
§ 2o. - A lei que instituir os órgãos ou  
entidades referidas no parágrafo anterior  
observava as seguintes normas, desde já em vigor,  
além de outras que estabelecerem:  
a) a fixação de padrões técnicos de avaliação  
do nível de proteção, controle e correção do meio  
ambiente observará, concomitantemente, as  
condições de viabilidade econômica e a  
conveniência tecnológica dos processos e métodos  
disponíveis para aquelas finalidades.  
b) as sessões destinadas a estabelecer normas  
regulamentares, aplicar penalidades ou julgar,  
recursos ou praticar os atos referidos na alínea  
a), serão públicas;  
c) em caráter excepcional, mediante  
justificativa, será garantida a confidencialidade  
de documentos e depoimentos cuja revelação possa  
causar prejuízos ou beneficiar indevidamente algum  
interessado. 
Justificativa: 
O art. 408 discrimina, em onze incisos, as várias incumbências do poder público, em relação ao meio-
ambiente. Embora o faça com superabundância, ficam indefinidos alguns pontos, a nosso ver 
essências, do processo de proteção ao meio ambiente, que os dois parágrafos propostos pretendem 
sanar. 
O primeiro parágrafo tem por finalidade deixar instituído o princípio de que os órgãos e entidades do 
poder público (ou por eles financiados) tenham sempre, por órgão decisório superior, um conselho 
deliberativo paritário, com representantes do governo, do setor produtivo e do público. 
Já o segundo parágrafo estabelece outros princípios, decorrentes do anterior. A notar, especialmente, 
a alínea a, do § 2º, que determina o equilíbrio entre as condições de viabilidade econômica e a 
conveniência tecnológica dos processos e métodos disponíveis para a fixação de padrões técnicos de 
avaliação, controle e correção do meio ambiente. 
Com essas adições, o preceito constitucional ficará completo e operacional. E as ações referentes à 
ecologia e ao meio ambiente, isentas de personalismo, ações isoladas e atos contraditórios que 
podem retardar ou prejudicar os empreendimentos úteis e necessários ao desenvolvimento nacional. 
Parecer:   
   A matéria deverá ser deliberada em lei ordinária. 
   
   EMENDA:09865 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo a Substituir: Art. 408, Inciso VII  
Substituir o Inciso VII, ao Art. 408 pelo seguinte:  
"VII - exigir de quem pretenda instalar  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudo prévio do impacto  
ambiental, em grau de detalhamento compatível com  
a gravidade do dano potencial, cuja avaliação será  
feita, pelas autoridades competentes, em  
audiências públicas dos interessados". 
Justificativa: 
Reproduz-se, a seguir, o inciso VIII, como se encontra no projeto, com as expressões acrescidas 
sublinhadas para melhor destaque e compreensão da emenda: 
“VII – exigir de quem pretenda instalar atividades potencialmente causadoras de degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, em degrau de detalhamento compatível com a 
gravidade do dano potencial, cuja avaliação será feita, pelas autoridades competentes em audiências 
públicas dos interessados”. 
Os acréscimos têm por fim: (a) esclarecer de quem deve ser exigido o estudo de impacto ambiental; 
(b) assegurar que o estudo a exigir deve guardar proporcionalidade, ou compatibilidade, com a 
gravidade do dano potencial, a fim de evitar que o custo dos estudos inviabilizem os 
empreendimentos; (c) esclarecer que a avaliação do impacto e dos estudos deve ficar a cargo da 
autoridades competentes, na forma estabelecida nas leis e regulamentos pertinentes; (d), por fim, 
esclarecer que as audiências públicas devem necessariamente incluir os interessados. 
Parecer:   
   Acolhida, no mérito, ressalvando a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09992 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Incluam-se, no Art. 408, do Capítulo VI - Do  
Meio Ambiente, do Título IX - Da Ordem Social, do  
Projeto de Constituição, os seguintes parágrafos:  
"Art. 408 - ............................  
"§ 1o. - As áreas críticas de poluição serão  
objeto de medidas efetivas por parte dos poderes  
públicos, visando a eliminação das condições  
adversas ao bem-estar da coletividade e  
restabelecimento da qualidade ambiental e do  
equilíbrio ecológico.  
§ 2o. - As atividades públicas ou privadas  
nas áreas críticas de poluição somente poderão ser  
exercidas, uma vez atendidos os planos de controle  
ambiental." 
Justificativa: 
A implantação de uma política industrial inserida na filosofia do crescimento econômico a qualquer 
custo, transformou as regiões metropolitanas e outras áreas do país em áreas críticas de poluição. 
Ali, as concentrações de poluentes atingem níveis alarmantes em termos de saúde pública, cujos 
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efeitos não foram devidamente qualificados pela inexistência de programas de monitoramento 
ecotoxicológico para detectar a lata incidência de cânceres e anomalias congênitas. O nível de 
comprometimento real somente será determinado através de estudos sérios, com a participação de 
entidades independentes não-governamentais.  
Portanto, face à gravidade da situação, pelo fato de que a maioria da população brasileira reside 
atualmente nestas áreas críticas, deve o Projeto de Constituição ser acrescido, em seu capítulo sobre 
o meio ambiente, de dispositivos que definam expressamente responsabilidades quanto a aspectos 
de tamanha importância. 
Parecer:   
   As medidas preconizadas pela emenda estão contidas no capítulo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09993 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV, do Art. 408, do Capítulo VI  
- Do Meio Ambiente, do Título IX - Da Ordem  
Social, do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 408. ..................................  
IV - definir, mediante lei, em todas as  
unidades da Federação, espaços territoriais a  
serem especialmente protegidos por abrigarem  
ecossistemas, espécies minerais, vegetais e  
animais, bancos genéticos, paisagens, valores  
históricos, arqueológicos, turísticos, estéticos e  
culturais, pela necessidade de sua preservação,  
para usufruto da presente e das futuras gerações;  
tais espaços serão insuscetíveis de qualquer modo  
de utilização que possa comprometer a integridade  
dos atributos que justificarem sua proteção." 
Justificativa: 
O item IV, do Art. 408, do Projeto de Constituição, estabelece que incumbe ao Poder Público definir, 
mediante lei, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, vedado qualquer modo de utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção. 
Com a Emenda proposta, que modifica a redação do referido dispositivo, objetivamos que o novo 
texto constitucional contemple de forma mais explícita as denominadas unidades de conservação. 
A importância da previsão constitucional destas unidades está no fato de que a propriedade privada e 
pública de áreas seria então submetida a um regime jurídico específico, cuja finalidade principal é de 
assegurar a proteção e manutenção dos bens e valores por ela abrigados. Desse modo, estará 
superada a principal fonte de controvérsia jurídica em torno destas áreas, que reside na vigente 
concepção do direito de propriedade, sempre invocada para contestar a implantação das unidades de 
conservação, como corre, por exemplo, com o tombamento e áreas de proteção ambiental: é comum 
a acolhida pelos tribunais das ações de desapropriação indireta movidas pelos proprietários destas 
áreas, sob alegação de esvaziamento do conteúdo econômico de seu direito de propriedade. Com o 
advento de um novo conceito constitucional de propriedade deverá a preservação ambiental ser 
considerada expressão de sua função social, prevalecendo a limitação do uso do bem por parte do 
proprietário. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se enquadrar no entendimento da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:10038 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir o Artigo 415 e seus parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
Não se trata de matéria constitucional, devendo ser tratada pelas leis cível e penal. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:10094 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 413 do Projeto  
Suprima-se o Artigo 413 do Projeto. 
Justificativa: 
O parágrafo 2º do inciso XI, do Art. 52 do Projeto de Constituição já assegura aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios participação nos resultados da exploração econômica e do aproveitamento 
de todos os recursos naturais, renováveis ou não, bem assim dos recursos minerais do subsolo em 
seu território. Não há, pois, como justificar-se a criação de um fundo com base na mesma incidência 
econômica, salvo como equívoco do legislador constituinte, que deve ser corrigido a tempo. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10140 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO - IX  
CAPÍTULO - VI  
Da Ordem Social  
Meio Ambiente  
Dá nova redação ao Artigo 409:  
"Art. 409. - A competência da União para  
legislar sobre meio ambiente e executar programas  
e medidas de preservação e recuperação da natureza  
não exclui a dos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, observada a jurisdição de cada um e  
respeitada a lei federal. 
Justificativa: 
A redação que consta do Anteprojeto fala apenas na criação de mecanismos restritivos pelas 
entidades nele descritas, quando em verdade a política ambiental não está limitada a isso. 
A redação desta emenda é mais ampla e explícita. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser disposta no Título que estabelece as competências 
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legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10141 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Título - IX  
Capítulo - VI  
Da Ordem Social  
Do Meio Ambiente  
Dá nova redação à letra "b", do art. 410, que  
passará a ter o seguinte texto:  
"Art. 410 - ................................  
..................................................  
a) ..........................................  
..................................................  
b) A instalação ou ampliação de usinas  
nucleares, centrais hidroelétricas e de indústrias  
de alto potencial poluidor. 
Justificativa: 
Deixar de lado a apreciação pelo Congresso Nacional, da instalação e ampliação de usinas 
nucleares, é autorizar aventuras em áreas de riscos maiores do que aquelas que ficaram inscritas no 
Anteprojeto. 
Esta emenda inclui esse empreendimento na exigência do Artigo 410 e exclui as termoelétricas por 
razão inversa, já que esse tipo de instalação não gera riscos de monta ao meio ambiente. 
Parecer:   
   A proposta está prejudicada porque a matéria de que trata está acolhida no Título que dispõe sobre 
a organização do Estado. 
   
   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 da letra a do mesmo artigo, que, por sua vez, está 
coberta pelos itens IV e XVI, letra “a” dos arts. 99 e 100, respectivamente. O “Plano Nacional de 
Energia Elétrica” contém todas as usinas a serem instaladas ou ampliadas. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:10158 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivos emendados. Arts. 17 e 408.  
Suprima-se a alínea "b" do inciso VIII do  
art. 17 e a expressão "cuja avaliação será feita  
em audiências públicas" do inciso VII do art. 408. 
Justificativa: 
As práticas de consulta popular e audiências públicas são características das democracias diretas ou 
semidiretas, muito pouco utilizadas, e desaconselhável até nos sistemas representativos ou de 
democracia indireta praticados no mundo moderno. Não constitui tradição nas constituições 
brasileiras, haja vista que só é prescrita tal participação popular direta, sob a forma plebiscitária, para 
a criação de novos municípios. 
Há, também, na hipótese emergente, a dificuldade de se definir as áreas de influência desses 
empreendimentos, pois o produto dessas usinas acabará por atingir quase todo o País no sistema 
elétrico interligado. A realização de grandes obras públicas é matéria de ordem econômica e técnica, 
não estritamente política, não se restringindo meramente a questão de interesse local, ou regional, 
mas nacional. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do substitutivo. 
   
   EMENDA:10239 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 413  
Suprima-se o caput do art. 413  
"Art. 413 - A lei criará um fundo de  
conservação e recuperação do meio ambiente,  
constituído, entre outros recursos, por  
contribuições que incidam sobre as atividades  
potencialmente poluidoras e a exploração de  
recursos naturais". 
Justificativa: 
As atividades potencialmente poluidoras para se instalarem e funcionarem em qualquer ponto de 
território nacional, já sofrerão pesado ônus para implementarem sistemas de controle de poluição do 
meio ambiente que possam ser adequadamente mantidos e operados em um nível tal que as permita 
obter o licenciamento de suas atividades, incluindo estudos de impacto ambiental, quando for o caso. 
Esta tributação específica não seria justa, seria o equivalente à cobrança de um adicional de 
insalubridade por parte do governo, o que não é eticamente aceitável.  
Ademais, a matéria, pelas suas características e especificidade é mais apropriada para integrar o 
elenco da legislação ordinária. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10393 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
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Texto:   
   Suprima o Art. 411 e seu Parágrafo Único. 
Justificativa: 
Tratam-se de detalhes que evidentemente devem ser objeto da legislação mineral ordinária e não 
cabem no texto constitucional. O conceito emitido de recomposição é extremamente subjetivo e 
precisa ser definido na legislação o que não cabe na Constituição. 
Parecer:   
   Quanto ao parágrafo único, o relator acolhe a sugestão.  
Quanto à matéria principal do enunciado, por sua relevância permanecerá, na forma do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10400 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Modifica a redação do inciso VII do Art. 408.  
Art. 408 - .......................... 
I. ............................... 
II. ............................. 
VII - Exigir para instalação de atividade  
potencialmente causadora de degradação do meio  
ambiente, estudo prévio do impacto ambiental. 
Justificativa: 
O importante são os estudos prévios para se evitar ou criar mecanismos de proteção. As tais 
audiências públicas podem servir para manipulações políticas muito sérias. 
Parecer:   
   A supressão feita pela emenda, afeta a essência do dispositivo, enfraquecendo-o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10454 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 408, inciso XI  
Inciso XI - Tutelar a Fauna e a Flora  
Naturais, preservando-se a diversidade do  
patrimônio genético vedando na forma da lei, as  
práticas que os coloquem sob risco de extinção ou  
submetam os animais à crueldade. 
Justificativa: 
Cumpre aos Constituintes adequar o novo texto constitucional de dispositivos que venham em 
socorro da proteção de nossa flora e fauna. 
Tal emenda ao Art. 408 visa nada mais nada menos que coibir o uso indiscriminado da caça e do 
desmatamento de nossas florestas naturais, protegendo o patrimônio genético. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito, ressalvando a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10476 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO IX - Da Ordem Social  
CAPÍTULO VI - Do Meio Ambiente  
Inclua-se, no Capítulo VI, do Título IX, que  
trata do "Meio Ambiente", artigo com a seguinte redação:  
"Art. - A ação do Poder Público ou de  
particular, que possa resultar em dano ao meio  
ambiente ou à saúde das pessoas, poderá ser  
sustada ou impedida, e a omissão suprida, por via  
da AÇÃO POPULAR". 
Justificativa: 
A preservação da natureza requer a instituição de mecanismos eficazes para enfrentar atos de 
agressão ao meio ambiente. É o que pretende alcançar esta emenda. 
A AÇÃO POPULAR tem sido usada com frequência para esse fim e com a aprovação da emenda ora 
proposta será consolidada a sua eficácia. 
Parecer:   
   A matéria proposta está tratada no Título III do projeto, que dispõe sobre as garantias 
constitucionais.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10515 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Incluir como parágrafos 1o., 2o. e 3o. ao art. 407:  
§ 1o. - O Estado garantirá a preservação da  
qualidade do ar, das águas e do solo contra todas  
as formas de contaminação.  
§ 2o. - O Estado exigirá, como condição para  
a instalação de qualquer empreendimento econômico  
ou social, a avaliação prévia do seu impacto  
ambiental e os meios para prevenir o desequilíbrio ecológico.  
§ 3o. - Os crimes cometidos contra o meio-  
ambiente serão definidos em lei e passíveis de  
ação popular. 
Justificativa: 
Quando um indivíduo comete homicídio contra outro, sua ação é, geralmente, encarada com horror 
pela sociedade e severamente punida, com a perda da liberdade. 
Temos assistido, contudo, ao longo da história do Brasil a dramáticos atentados contra a vida de toda 
uma comunidade, através da degradação do ambiente, sem que seus autores tenham sido sequer 
incomodados. 
Muitas vezes, inclusive, foram louvados como beneméritos promotores do progresso econômico. 
E, no entanto, são culpados de um crime muitas vezes mais hediondo, do que a morte de um 
indivíduo, porque ameaçam – e muitas vezes, efetivamente matam – dezenas, centenas, milhares de 
pessoas ao longo do tempo, além de destruir o patrimônio natural, étnico e cultural do País. 
É chegado o momento de definirmos o que queremos para as futuras gerações de brasileiros. Elas 
serão as herdeiras de uma porção do planeta vasta, generosa, privilegiada, bela, rica em recursos 
naturais e desenvolvida para todos. Ou não. A prosseguirmos na insensatez e omissão que ora nos 
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caracterizam, lhes entregaremos um vasto deserto, extrato da ganância egoísta do lucro a qualquer 
preço. 
Parecer:   
   Os dispositivos propostos pela emenda estão contidos na abrangência do capítulo e serão 
acolhidos, ressalvada a redação do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10524 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 408, inciso XI  
Suprimir o inciso XI, do artigo 408, do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Este inciso XI, do artigo 408, do Projeto, é absolutamente repetitivo e inócuo. Pois a regra geral 
contida no art. 407, não dever ser infinitamente repisada ao longo do texto constitucional. 
Parecer:   
   A proteção a que se refere a emenda não está explícita no art. 407 e deve ser mantida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10525 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 408, inciso VIII  
Suprima-se o inciso VIII, do art. 408, do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Com relação a esse inciso VIII, não se pode tornar obrigatória a liberação gratuita de informações 
técnicas sobre a qualidade do meio ambiente, pois a obtenção de tais informações depende, no mais 
das vezes, de vultosos investimentos em pesquisas, de tal sorte que estas informações são 
patrimônio do seu titular. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10526 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 411, parágrafo único  
Suprima-se o parágrafo único, do art. 411, do  
Projeto de Constituição. 
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Justificativa: 
Sugere-se a supressão do parágrafo único do artigo 411, pois a competência legislativa e 
administrativa da matéria deve ficar sob os cuidados da União Federal, nos termos do artigo 54, XXIII, 
“v”, não se podendo admitir a influência das demais pessoas políticas no trato do assunto. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10527 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 413  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 413 do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 413 - A Lei criará um fundo de  
conservação e recuperação do meio ambiente,  
constituído, entre outros recursos, por  
contribuições que incidam sobre as atividades  
comprovadamente poluidoras e a exploração de  
recursos naturais." 
Justificativa: 
Sugere-se a substituição da palavra “potencialmente” pela palavra “comprovadamente”, pois, do 
contrário, as empresas ficariam à mercê de interpretações subjetivas da administração acerca do 
alcance da expressão “potencialmente poluidoras”. 
Parecer:   
   O relator entende que a matéria objeto da emenda deverá ser analisada no âmbito de capítulo 
próprio, que trate do sistema tributário.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10530 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 409  
Suprima-se o art. 409 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão do artigo 409, pois o artigo 54, XXIII, “v”, já outorga competência à União para 
legislar e, consequentemente, regulamentar o assunto, não sendo desejável pulverização da referida 
competência legislativa em mais de uma pessoa política, sob pena de inevitável superposição de 
normas antinômicas. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10532 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 407  
Dê-se a seguinte redação ao art. 407, do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 407 - O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado é bem de uso comum ao qual todos  
têm direito." 
Justificativa: 
A Constituição não deve estar repleta de dispositivos supérfluos. 
Ora, se “o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum ao qual todos têm 
direito”, é evidente, intuitivo e obrigatório que incumba ao poder público, e à coletividade, a sua 
proteção. 
Assim, por amor à técnica legislativa deve ser aceita a sugerida modificação. 
Parecer:   
   A supressão proposta pela emenda retira termos essenciais à definição do tema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10562 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Suprima-se o Artigo 412 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A destinação constitucional das Forças Armadas, prevista no Art. 247 desse Projeto, seria 
desvirtuada no caso da aplicação do disposto no Art. 412. 
É manifesta a incompatibilidade do previsto no Art. 412, com a convocação das Forças Armadas para 
defender os recursos naturais e o meio ambiente, com o previsto no Art. 247. A arguição de manifesta 
necessidade, por qualquer entidade ou movimento ecológico, levaria o Congresso Nacional a 
deliberar sobre a Convocação das Forças Armadas. É, também, bastante elástico o conceito de 
“defesa” dos recursos naturais e do meio ambiente, que admite fases preventivas, repressivas e 
restaurativas, a cargo de órgãos específicos de preservação do meio ambiente e que poderia levar as 
Forças Armadas a se desviarem de sua destinação constitucional, com sérios reflexos no seu preparo 
e aprestamento profissionais. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10620 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 409  
Inclua-se no art. 409 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único - A União concederá incentivos  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 301  

 

fiscais a municípios nos quais existam grandes  
áreas de preservação ambiental. 
Justificativa: 
O Governo Federal, destinando pequenas verbas a título de incentivos fiscais aos municípios 
detentores de grandes áreas de preservação ambiental, através de leis ordinárias, estará auxiliando 
os municípios a preservar o meio ambiente. 
Parecer:   
   A proposta está prejudicada pois o relator entende que trata de matéria não pertinente ao capítulo. 
   
   EMENDA:10649 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: 407  
Modifique-se a redação do artigo 407, que  
passará a ter o seguinte teor:  
Art. 407 - O meio ambiente, que compreende  
todo o ecossistema nacional, é bem de uso comum,  
devendo os poderes públicos e a coletividade  
preservá-lo contra todas as formas de agressão,  
modificação e destruição, que possam comprometer  
sua qualidade presente e futura. 
Justificativa: 
A proposta melhora, substancialmente, a redação. 
Parecer:   
   O relator considera a redação original do projeto concisa e completa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10650 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 408  
Modifique-se a redação do art. 408 do Projeto  
de Constituição que passará ter o seguinte teor:  
Art. 408 - Incumbe ao Poder Público:  
I - fiscalizar a exploração racional dos  
recursos naturais;  
II - assegurar o equilíbrio ecológico e a  
recuperação de áreas degradadas;  
III - promover a educação sobre proteção  
ambiental em todos os níveis de ensino;  
IV - autorizar previamente o exercício de  
atividades potencialmente causadoras da degradação  
ambiental e fiscalizá-las em caráter permanente;  
V - estabelecer o controle da qualidade  
ambiental, com prioridade para as áreas críticas  
de poluição;  
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VI - zelar pela conservação da pluralidade  
genética da fauna e da flora; 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao dispositivo, mantendo em grande parte seu conteúdo. Está 
acolhida, na forma da redação que será proposta pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:10689 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 410, alínea "b"  
Dê-se a seguinte redação à alínea "b", do  
artigo 410, do Projeto de Constituição:  
"Art. 410. ........................ 
a) ............................. 
b) a instalação, ou ampliação de centrais  
hidroelétricas de grande porte, termoelétricas e  
de indústrias comprovadamente poluidoras e que não  
se disponham a utilizar equipamentos de proteção  
ambiental": 
Justificativa: 
Da maneira como está a redação original, toda indústria necessitaria de prévia autorização do 
Congresso Nacional para instalação, o que é um absurdo. 
Assim, definindo-se mais precisamente o que se quer proteger e como se quer proteger. 
Parecer:   
   A emenda está prejudicada pois o relator entende que as competências dos poderes devem ser 
dispostas no Título próprio. 
   
   EMENDA:10762 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 409  
Substitua-se o artigo 409 do Projeto, que  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 409 - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais.  
§ 1o. - Prevalecerá a competência da União  
quando envolver os interesses de mais de um Estado  
e do Estado, se envolver os interesses de mais de  
um Município.  
§ 2o. -As limitações e restrições legais e  
administrativas estaduais não podem dispensar ou  
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diminuir as exigências federais, nem as municipais  
podem fazê-lo em relação às estaduais.  
§ 3o. - É assegurado total informação às  
comunidades locais interessadas diretamente, sobre  
o cumprimento do disposto neste artigo. 
Justificativa: 
A presente emenda visa impedir que o progresso cause danos, muitas vezes irreversíveis, ao meio 
ambiente e à ecologia. 
Por conseguinte, devem ser previstos na Nova Carta, dispositivos que simultaneamente atenda aos 
interesses Nacionais e não permitam que daí advenham conflitos. 
Devem também ser previstos gradações de interesses e de competência, dando-se preferência à 
União sobre o Estado membro e este sobre os Municípios. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser disposta no Título que estabelece as competências 
legislativas. 
   
   EMENDA:10906 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 413 do Projeto.  
Suprima-se o Artigo 413. 
Justificativa: 
A criação de um fundo para recuperação e conservação do meio ambiente, prevista no Artigo que se 
quer suprimido, constitui pleonasmo constitucional. Já está preceituado no Art. 52 do Projeto, inciso 
XI, § 2º, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios participarão dos resultados econômicos 
da exploração e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não, bem assim dos 
recursos minerais do subsolo. A supressão do Artigo 413 é, desse modo, irrecusável. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10947 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 414.  
Inclua-se, como parágrafo único, do artigo  
414 do Projeto de Constituição, o que se segue:  
Parágrafo único - O Instituto Brasileiro de  
Defesa Florestal, IBDF, estimulará com incentivos  
fiscais, e prioritariamente, o reflorestamento com  
essências nativas. 
Justificativa: 
Possuímos vastas regiões do território nacional cobertas de matas nativas. Em período de tempo 
mais curto do que se pensava, elas desapareceram, consumidas pela voracidade do fogo, do 
machado e da motosserra. Madeireiros, criadores, agricultores e indústrias de papel se uniram na 
fúria dendroclasta, para promoverem a desertificação do Brasil. Vieram, depois, essências exóticas, 
como o eucalipto, o pinus e o Kiri, em florestas homogêneas, empobrecedoras do solo e subsolo. O 
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sul do país, por exemplo, se vangloriava dos pinhais compactos, e Mato Grosso se orgulhava de seus 
mognos e jacarandás. O Paraná, celebrado pelos poetas, como a “terra das araucárias”, não as têm, 
porque destruídas, e ostenta plantações de pinus, que distorcem e despersonalizam a paisagem 
brasileira. O norte-americano nos induziu a acabar com as florestas nativas, para vender-nos mudas 
e sementes de pinus e eucaliptos, e o japonês, mudas e sementes de Kiri. Está na hora do IBDF dar 
novo rumo à sua política de reflorestamento, e dar prioridade às essências nativas, embora de 
desenvolvimento mais demorado. Queremos que o Brasil seja mais Brasil, a fim de que as novas 
gerações continuem a conhecer as florestas, como elas o foram outrora. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11450 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo.  
408 do Projeto de Constituição:  
"Art. 408 - É dever do Poder Público: 
Justificativa: 
Mais do que incumbência, o Poder Público tem, efetivamente, o dever de buscar mecanismos e 
normas em defesa do meio ambiente e o seu bom uso. A sua proteção cabe aos titulares do poder, 
como representantes da coletividade, responsável e beneficiária primeira do equilíbrio ecológico. 
Diante disso, é fundamental a presente Emenda. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do substitutivo. 
   
   EMENDA:11451 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art.408  
Acrescente-se o seguinte inciso XII ao art.  
408 do Projeto de Constituição:  
Art. 408. ..................................  
XII - controlar ou proibir a produção,  
comercialização e emprego de técnicos, métodos e  
substâncias que comportem risco para o meio  
ambiente e a qualidade de vida. 
Justificativa: 
Se, efetivamente, o objetivo principal é preservar o meio ambiente e garantir condições mínimas para 
a qualidade de vida, torna-se indispensável que, além de controlar, o Poder Público tenha a 
autoridade constitucional para proibir tanto a produção como a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que possa representar riscos para a vida e o meio ambiente. Daí a 
Emenda proposta. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:11520 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. 412  
Acrescenta-se o art. 412 ao Projeto,  
renumerando-se o atual 412 e os demais.  
Art. 412 - As indústrias ou agroindústrias  
que se instalarem nos Parques Agroindustriais ou  
nas margens de rios, córregos, lagoas, etc.,  
deverão ter seus projetos preliminarmente  
aprovados pelos Secretários Estaduais do Meio-  
Ambiente e da Indústria e Comércio, apresentando  
todo o sistema anti-poluição do meio-ambiente.  
§ 1o. - As indústrias ou agroindústrias  
instaladas nas margens de rios, córregos, lagoas,  
etc., somente poderão escoar o efluente industrial  
"a montante" e captar "a jusante" as águas para  
utilização própria.  
§ 2o. - Tanto o escoamento "a montante" como  
a captação "a jusante" serão realizados na mesma  
margem em que as indústrias ou agroindústrias se  
encontram instaladas.  
§ 3o. - Todas as indústrias ou agroindústrias  
que tiverem instalado sistemas de prevenção,  
comprovadamente eficazes, serão beneficiadas com  
incentivos de natureza fiscal a serem determinados  
pelos Estados e Municípios. 
Justificativa: 
A poluição das águas dos rios é alarmante. Grande parte de nossos mananciais estão morrendo em 
virtude dos nossos industriais não se interessarem na preservação da vida biológica fluvial. 
Há que se prevenir e cuidar para que, na legislação brasileira haja instrumentos que corrijam tal 
situação. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deverá ser objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:11521 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 408  
Suprima-se o artigo 408 do Projeto. 
Justificativa: 
Estando explicitado no artigo anterior o que se entende por meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, toda a matéria tratada no artigo 408 nos parece objeto de lei ordinária, visando sempre 
um texto constitucional objetivo e sintético. 
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Parecer:   
   A emenda levanta argumento não procedente para propor a supressão do dispositivo, uma vez que 
a formulação filosófica do capítulo, disposta no art. 407, não explicita as linhas abrangentes de 
atuação impostas a seguir. 
   
   EMENDA:11524 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 407  
Acrescente-se ao artigo 407 do Projeto o  
seguinte § único:  
" § único - um meio ambiente equilibrado  
a que se refere este artigo compreende:  
a) utilização racionalizada do solo, subsolo,  
da água e do ar;  
b) proteção e preservação dos ecossistemas;  
c) recuperação de áreas degradadas pela  
poluição ou erosão;  
d) educação ambiental em todos os níveis de  
ensino, em especial da comunidade, para  
participação na defesa do meio ambiente;  
e) estímulo à pesquisa de tecnologias para  
proteção dos recursos ambientais". 
Justificativa: 
A redação do parágrafo único que elaboramos nos parece procedente, para deixar explícito no texto 
constitucional o que se deve compreender por meio ambiente equilibrado, condensando em um único 
artigo a diretriz básica para o assunto. 
Parecer:   
   A proposta repete, na íntegra, a de no. 1P02545/1, do mesmo autor, cabendo-lhe, portanto, idêntico 
parecer. 
   
   EMENDA:11841 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dê-se ao artigo 407 a seguinte redação:  
407 - O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado é bem de uso comum, devendo o poder  
público e a coletividade protegê-lo, para a  
presente e as futuras gerações, na forma da lei". 
Justificativa: 
O meio ambiente, como direito assegurado a toda coletividade, já se encontra inscrito no artigo 17, 
inciso VIII. Manter a expressão é tornar o texto constitucional repetitivo. 
Parecer:   
   O mérito da emenda coincide com o do dispositivo existente e sua sugestão será acatada na forma 
do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:11852 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Inclua-se um parágrafo no artigo 413, com a seguinte redação:  
"Parágrafo único - As áreas reservadas para  
proteção e preservação do meio ambiente serão  
desapropriadas, devendo a indenização ser prévia,  
em dinheiro e efetiva com recursos do fundo de que  
trata o artigo. 
Justificativa: 
A propriedade privada não pode ser atingida sem a correspondente indenização, quando reservada 
para proteção do meio ambiente. 
Parecer:   
   A proposta está prejudicada pois o relator entende que a matéria tratada não é pertinente ao 
capítulo. 
   
   EMENDA:11854 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se os artigos 414 e 415, bem como seus parágrafos. 
Justificativa: 
As disposições que pretendemos suprimir, tratam de matéria estranha ao meio ambiente; o artigo 414 
dispõe sobre isenção de tributo, e o 415 institui crime por prática lesiva ao meio ambiente. Se o 
entender o eminente relator, tais disposições devem ser tratadas em locais diversos no texto 
constitucional. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:11866 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se o artigo 408 e incisos. 
Justificativa: 
Emenda o mesmo autor defere à lei ordinária a regulamentação do uso comum do meio ambiente. A 
emenda, em consequência, “enxuga” o texto constitucional. 
Parecer:   
   A emenda pretende a supressão de mecanismos abrangentes e imprescindíveis a implantação de 
critérios de desenvolvimento econômico, com uso racional dos recursos naturais e meio ambiente. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 308  

 

   
   EMENDA:12077 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 408 do projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização o  
seguinte item:  
"Art. 408. ..................................  
XII - estabelecer controle de uso, manuseio e  
aplicação de agrotóxicos". 
Justificativa: 
Creio ser da mais absoluta necessidade inserir no Capítulo VI (que trata do Meio Ambiente) do Título 
IX dispositivo que atribua ao Estado estabelecer controle de uso, manuseio e aplicação de 
agrotóxicos. 
Só assim estaremos preservando o meio ambiente, eis que o uso imoderado de agrotóxicos tem 
trazido prejuízos consideráveis à nossa fauna e flora. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, ressaltada a redação a ser dada no substitutivo. 
   
   EMENDA:12136 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera o caput do Art. 408:  
Art. 408 São deveres de todos os cidadãos e,  
prioritariamente, do Poder público, a proteção ao  
meio ambiente e a melhoria de qualidade de vida,  
inclusive com o plantio de cem árvores por  
habitante, a cada quatro anos, através de projeto  
conjugado entre a União, Estados e Municípios,  
além do que incumbe ao poder público: 
Justificativa: 
Florestamento, mediante um plano de plantio, a cada quatro anos, de cem árvores por habitante. Isto 
resultaria, por exemplo, para Santa Catarina, mais quatrocentos milhões de árvores, para o Rio 
Grande do Sul e Paraná mais oitocentos milhões e assim por diante, numa verdadeira demonstração 
de proteção ao meio ambiente, além da criação de riqueza a médio e longo prazo. 
Parecer:   
   A matéria é pertinente a legislação ordinária. 
   
   EMENDA:12296 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Os artigos 407, 409 e 413 passam a ter as seguintes redações:  
Art. 407. A defesa da vida num ambiente sadio  
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e ecologicamente equilibrado e com os recursos  
naturais sujeitos à racional exploração,  
considerada patrimônio público, é um dever do  
Estado e das empresas, e uma obrigação social da  
cidadania.  
Art. 409. As ações de análise, planejamento,  
fiscalização, preservação, controle ambiental e  
defesa civil constituem um sistema único e  
integrado da intervenção do poder público na  
defesa da vida útil centralizado na União e  
integrado por órgãos competentes dos Estados e  
Municípios, e incidente sobre atividades  
ameaçadoras à cadeia da vida útil, conforme  
regulamentação em Lei Complementar.  
Art. 413. Fica criada a contribuição de  
Defesa da Vida, de competência dos Estados e  
pertencente em partes iguais a Estados e  
Municípios, e incidente sobre atividades  
ameaçadoras à cadeia de vida útil, conforme  
regulamentação em Lei Complementar. 
Justificativa: 
As modificações propostas aos Artigos 407, 409 e 413 interligam-se e justificam-se pelas 
necessidades de: 
- preservar a vida humana e de submeter os recursos naturais a um conceito de exploração racional, 
resultado do uso de tecnologias apropriadas, 
- potenciar a preservação ambiental com a unificação entre corpos de defesa civil e de planejamento; 
o conceito de defesa da vida abre a possibilidade de criação de organismos mais complexos e 
atuantes sobre a questão ambiental; 
- de prover os recursos exigidos pela amplitude e intensidade dos programas de defesa e 
recuperação ambiental. 
Essas necessidades são devidamente atendidas pelos mecanismos introduzidos pela Emenda, o que 
a torna digna do acolhimento pelos nobres Constituintes. 
Parecer:   
   Ressalvamos o mérito do objetivo da proposição, mas a mesma, em parte, se reporta a matéria já 
contida no Projeto de Constituição; em parte, trata de matéria infraconstitucional, a ser mais 
adequadamente abordada em legislação complementar. Concluímos pela prejudicialidade da 
Emenda. 
   
   EMENDA:12353 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 407.  
Inclua-se, como § único e letras a e b do  
artigo 407, o que se segue:  
§ Único - Depende de prévia autorização da  
Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais  
respectivas a execução de obras da União nos  
Estados, nos Territórios, Distrito Federal e Municípios.  
a - A União acatará o pronunciamento popular,  
através de plebiscito regional, para a execução,  
ou não, de obras que atentem contra o meio-  
ambiente local, prejudicando o sistema ecológico,  
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biológico paisagístico.  
b - A União indenizará os Estados,  
Territórios, Distrito Federal e Municípios  
proporcionalmente aos prejuízos causados pela  
execução de obras programadas. 
Justificativa: 
Exemplo típico, no caso, é o alagamento de extensas áreas agriculturáveis e de reservas florestais 
nativas. Sobrevêm o êxodo de proprietários e trabalhadores rurais, a queda da produção 
agropecuária e a consequente queda da renda pública estadual e municipal, o surgimento de grave 
problema social em face da favelização intensiva nas cidades e do aumento alarmante aos índices de 
prostituição, mendicância e criminalidade. 
O Brasil e o mundo perderam, por sua vez, uma das maiores maravilhas naturais com o afogamento 
do salto das Sete Quedas, no rio Paraná, para a construção da usina hidroelétrica de Itaipu, o que 
teria sido evitado se o governo autoritário dos militares houvesse considerado a opinião pública 
nacional, e houvesse adotado outro projeto, mais compatível, preservador daquele insubstituível 
Tesouro Turístico. Em consequência, Guaíra e Municípios da área, que alicerçavam a sua economia 
na indústria do turismo, padeceram brutal recessão, pelo fechamento de hotéis e casas comerciais e 
pelo inopinado desemprego em massa. O Estado do Paraná e os Municípios envolvidos no processo 
estão arcando com irrecuperáveis prejuízos de ordem econômica, social e ecológica, sem que a 
União haja cogitado, até hoje, de estudar e conceder as compensações materiais devidas. 
Contra abusos dessa natureza é que pretende a obrigatoriedade da autorização prévia do Poder 
Público responsável dos Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios, nos casos de maior 
gravidade, a obrigatoriedade do prévio pronunciamento popular, através de plebiscito. É uma questão 
de luta pela sobrevivência e de defesa dos padrões de alta qualidade de vida. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda proposta deverá ser deslocada para título próprio, no projeto 
constitucional.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:12538 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 414  
Inclua-se o seguinte dispositivo ao artigo  
414 do Projeto de Constituição:  
"Art. 414 - ................................  
Parágrafo Único - A União concederá, na forma  
da lei, incentivos fiscais aos Municípios nos  
quais existam áreas de preservação ambiental ou se  
instalem obras de interesse essencial da  
comunidade, especialmente barragens e usinas  
hidrelétricas." 
Justificativa: 
Um dos grandes entraves aos esforços de conservação dos recursos naturais tem sido a eventual 
estagnação econômica que o congelamento de grandes áreas possa trazer a determinados 
municípios. 
Considerando que a primeira instância de controle ambiental é comunidade circunvizinha, est estará 
em evidente conflito com a conservação se esta lhe subtrair território utilizável para a produção, sem 
a devida medida compensatória. 
Assim, a redação corrige injustiça fiscal flagrante que inviabiliza o desenvolvimento de inúmeros 
Municípios. 
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Parecer:   
   A emenda trata de matéria que, na sua essência - a concessão de incentivos fiscais - é pertinente a 
outro Título do projeto constitucional. 
   
   EMENDA:12634 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescentem-se ao Título VIII, que trata da  
ordem econômica, do Projeto de Constituição, os  
seguintes artigos:  
Art. - Todos têm direito a meio ambiente  
sadio e em equilíbrio ecológico, à melhoria da  
qualidade de vida, à preservação da paisagem e da  
identidade histórica da coletividade e da pessoa;  
§ 1o. - Garante-se ao consumidor o direito a  
escolha, a qualidade e segurança dos bens e  
serviços, a proteção da saúde, a educação e  
informação, bem como o ressarcimento dos danos;  
§ 2o. - a publicidade é disciplinada por  
lei, ficando proibida a que induza o consumidor a  
aquisição de bens ou serviços, de forma dolosa,  
enganosa, indireta e subliminar;  
§ 3o. - É assegurada a legitimação do  
Ministério Público e de qualquer pessoa jurídica  
qualificada em lei para ação civil pública visando  
a proteção dos interesse coletivos ou difusos a  
que se refere o presente artigo, devendo o  
servidor público e podendo qualquer povo proceder  
a representação nesse sentido contra os infratores  
dos mesmos interesses;  
§ 4o. - É assegurado aos consumidores o  
direito de organização, devendo as pessoas  
jurídicas referidas no parágrafo anterior serem  
ouvidas perante os poderes públicos a respeito das  
matérias que versem sobre a defesa do consumidor.  
Art. - Integram a competência comum da  
União Federal, dos Estados e dos Municípios as  
seguintes atribuições.  
I - garantir o acesso ao consumo. 
Justificativa: 
A resolução nº 39/248, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 16 de abril de 1985 que 
contempla as necessidades e interesses dos consumidores, principalmente para os Países em 
desenvolvimento, estabeleceu as seguintes diretrizes básicas. 

a) A proteção dos consumidores frente aos riscos para a saúde e segurança; 
b) A promoção e proteção dos interesses econômicos dos consumidores; 
c) O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer escolhas 

fundadas em desejos e necessidades de cada um; 
d) A educação do consumidor; 
e) A possibilidade do ressarcimento efetivo ao consumidor; 
f) A liberdade de constituir grupos e outras organizações de consumidores e a oportunidade 

para essas organizações fazerem ouvir suas opiniões nos processos de adoções ou decisões 
que os afetem. 
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É função social do Estado intervir nas questões atinentes a abusos do poder econômico e seu dever 
inarredável a defesa do consumidor razão pela qual a presente emenda tem por escopo inserir no 
texto constitucional dispositivos que contemplem esses objetivos. 
Parecer:   
   Matéria cujo tratamento em legislação ordinária seria de todo conveniente, por interessar, sem 
dúvida alguma, ao bem-estar das pessoas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12645 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do Artigo 415 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A penalidade aplicada àquele que comete o homicídio doloso é por demais severa. Nota-se, na 
atualidade, uma tendência para a despenalização, por já ter sido constatado que penas por demais 
severas não recuperam os delinquentes mais sim os fabricam com maior requinte. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:12773 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 415, Parágrafo 2o.  
Dê-se ao § 2o. do art. 415 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"§ 2o.- Quem, de qualquer modo, concorra para  
degradar o meio ambiente, responderá por perdas e  
danos, nos limites de sua culpa". 
Justificativa: 
Na espécie que tratamos consignar, como regra constitucional, a responsabilidade sem culpa não é 
aceitável. 
Inúmeras causas, acessórias e concorrentes, podem gerar dano ambiental, sendo injusto imputar-se 
responsabilidade a determinada atividade na hipótese de acidente ecológico se, em abstrato, dita 
atividade não permitisse supor risco de degradação do meio ambiente, e causas secundárias, 
desconhecidas e imprevisíveis, venham a originá-lo. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:12866 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 410  
O Art. 410, passa a ter, em sua alínea b, esta redação:  
"Art. 410 - ................................  
a) - ................................ 
b) - a instalação ou ampliação de centrais  
hidrelétricas de grande porte, termoelétricas,  
usinas nucleares e de indústrias de alto potencial  
poluidor." 
Justificativa: 
A exigência de prévia autorização do Congresso Nacional deve estender-se também, às usinas 
nucleares, pelo seu intrínseco risco à saúde e integridade física da população. 
Parecer:   
   A emenda está prejudicada visto que a medida que preconiza consta do art. 54, XXIV, d, do Projeto 
de Constituição. 
   
   EMENDA:12948 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição.  
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
"Art. ... - Incumbe ao Poder Público:  
I - manter os processos ecológicos essenciais  
e garantir o manejo ecológico das espécies e  
ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade  
do patrimônio genético do País e fiscalizar as  
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de  
material genético;  
III - promover a ordenação ecológica do solo  
e assegurar a recuperação de áreas degradadas;  
IV - definir mediante lei, em todas as  
unidades da Federação, espaços territoriais e seus  
componentes a serem especialmente protegidos  
vedado qualquer modo de utilização que comprometa  
a integridade dos atributos que justifiquem sua  
proteção;  
V - instituir o gerenciamento costeiro, a fim  
de garantir o desenvolvimento sustentado dos  
recursos naturais;  
VI - estabelecer a monitorização da qualidade  
ambiental, com prioridade para áreas críticas de  
poluição, mediante redes de vigilância  
ecotoxicológica;  
VII - controlar a produção, comercialização e  
emprego de técnicas, métodos e substâncias que  
comportem riscos para o meio ambiente e a  
qualidade de vida;  
VIII - exigir, para a instalação de  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
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do meio ambiente, estudo prévio de impacto  
ambiental, cuja avaliação será feita em audiências  
públicas;  
IX - garantir acesso livre, pleno e gratuito  
às informações sobre a qualidade do meio ambiente;  
X - promover a educação ambiental em todos os  
níveis de ensino.  
XI - capacitar a comunidade para a proteção  
do meio ambiente e a conservação dos recursos  
naturais assegurada a sua participação na questão  
e nas decisões das instituições públicas  
relacionadas a meio ambiente;  
XII - tutelar a fauna e a flora vedadas, na  
forma da lei, as práticas que as coloquem sob  
risco de extinção ou submetam os animais à  
crueldade;  
XIII - instituir o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando  
sistemas específicos de cada unidade da Federação." 
Justificativa: 
Não é intensão preservar toda a natureza como santuário intocável, mas possibilitar que posta a 
serviço do homem brasileiro, e do progresso da Humanidade como um todo, pela criação consciente 
do seu futuro, não seja, entretanto, depredada, destruída, morta. A natureza morta não serve ao 
homem. A utilização dos recursos naturais, inteligentemente realizada, deve subordinar-se aos 
princípios maiores de uma vida humana digna, em que o interesse econômico cego não prevaleça 
sobre as exigências de vida em comunhão com o patrimônio que lhe foi legado – e, como todos 
sabemos, é ele revestido de finitude, é degradável e é perecível. 
Parecer:   
   O mérito da emenda coincide com o do capítulo. A proposta será acolhida, ressalvada a redação a 
ser dada pelo relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13118 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 415, § 1o.  
Dê-se ao § 1o., do artigo 415, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"§ 1o. - Quando afetarem agrupamentos humanos  
expressivos, tais leis condutas ensejarão especial  
exacerbação da pena". 
Justificativa: 
Cabe a lei penal tipificar crimes. 
Equipara os efeitos letais ou dano grave, e irreversível, à saúde de grupamentos humanos ao 
homicídio doloso não segue a boa técnica legislativa, especialmente no que diz respeito aos 
princípios de Direito Penal. 
A lei penal poderá, isto sim, prever exacerbação de pena, ocorrendo a hipótese do sugerido parágrafo 
primeiro, nos casos em que caiba a tipificação. 
Parecer:   
   A matéria de que trata o parágrafo deverá ser objeto de regulamentação posterior.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:13119 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 415  
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do  
artigo 415, do Projeto de Constituição:  
"Art. 415 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente, bem como a omissão e desídia das  
autoridades competentes para sua proteção, serão  
consideradas infrações penais, na forma da lei". 
Justificativa: 
Há de substituir-se o vocábulo “crime” pela expressão “infração penal”, no texto da cabeça desse 
dispositivo do Projeto de Constituição, porque a conduta poder ser tanto um crime, quanto uma 
contravenção penal, não merecedora do mesmo rigor punitivo de um delito. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:13120 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 409  
Dê-se ao artigo 409, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 409 - A União, na forma do art. 54,  
XXIII, V, estabelecerá normas gerais sobre  
proteção ambiental, padrões mínimos de qualidade  
do meio ambiente e defesa de recursos naturais,  
sempre observando as peculiaridades regionais do País.  
§ 1o. - Os Estados e municípios poderão,  
ressalvada a competência da União, estabelecer  
normas específicas de proteção ambiental, padrões  
de qualidade do meio ambiente e defesa de recursos  
naturais.  
§ 2o. - Prevalecerá a legislação federal,  
contudo, quando a matéria envolver interesses de  
mais de um Estado, e a legislação estadual, quando  
a matéria envolver interesses de mais de um  
Município". 
Justificativa: 
O ordenamento jurídico, para sua harmonia e estabilidade, não pode prescindir de um sistema de 
hierarquização de leis. Especialmente numa República Federativa, onde há de existir uma 
compatibilidade de interesses entre os entes federados, é fundamental o estabelecimento de limites 
de competência legislativa. 
Também no intuito de prevenir futuras disputas entre as legislações concorrentes, entendemos 
fundamental a inclusão da regra do § 2º sugerido. 
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Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda proposta deverá ser deslocada para título próprio, no projeto 
constitucional, que trata das competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:13121 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 407  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 407, do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 407 - O meio ambiente, ecologicamente  
equilibrado e compatível com as necessidades  
sócio-econômicas da Nação, é bem de uso comum, ao  
qual todos têm direito, devendo os poderes  
públicos e a coletividade protegê-lo para as  
presentes e vindouras gerações." 
Justificativa: 
O homem e o meio ambiente interagem. A busca de um ponto de equilíbrio racional entre as 
necessidades humanas, e a inalterabilidade do ecossistema, só terá desenlace satisfatório se a 
Nação aliar à preservação ambiental o reconhecimento e atendimento das contingências 
socioeconômicas.  
Parecer:   
   A emenda acrescenta termos que criam contradições internas insanáveis no dispositivo. Não pode 
haver condicionamentos para o equilíbrio ecológico, o que não inviabiliza nem contraria o uso dos 
recursos naturais e do meio ambiente no sentido do desenvolvimento econômico. 
   
   EMENDA:13259 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no art. 408, do Projeto de  
Constituição o seguinte inciso:  
Art. 408...................................  
XII - promover o reflorestamento das áreas  
situadas nas cabeceiras ou nas margens de rios,  
riachos, regatos, córregos, lagos ou quaisquer  
cursos ou extensões de água. 
Justificativa: 
O desmatamento indiscriminado já fez desaparecer muitos rios e continua agredindo a natureza, em 
todo o nosso país. Os estudos especializados demonstram que, dentro de breves anos, as 
populações urbanas terão na falta d’água, certamente, a sua grande calamidade. As cidades crescem 
e os mananciais diminuem, permanentemente. 
As árvores nas margens dos rios – e só elas – podem segurar o solo e controlar a água das chuvas. 
Só assim os cursos d´água se manterão límpidos e despoluídos, assegurando, dessa forma, a 
manutenção da vida e seu natural processo de reprodução. 
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Com a mata a água fica retida no solo; reconstitui-se o lençol freático, que abastece os rios e origina 
outras nascentes. As árvores, em espécies diversificadas, atraem pássaros e insetos, que vão 
exercer importante papel na polinização das plantas cultivas. Seria a integração ecológica, o 
equilíbrio da natureza e a redenção do país. 
Parecer:   
   A medida preconizada pela emenda deverá ser objeto de lei ordinária, de vez que o capítulo de 
Meio Ambiente fornece o amparo abrangente para que se desencadeiem processos particularizados 
como o referido na proposta. 
   
   EMENDA:13550 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 415, um  
§ 3o. - É dever de toda pessoa natural ou  
jurídica zelar pela conservação do patrimônio  
ecológico e prevenir ou abster-se da contaminação  
e destruição dos ecossistemas. 
Justificativa: 
A atenção da Assembleia Nacional Constituinte deve estar voltada para o exame dos mais diferentes 
e cruciais aspectos da vida nacional, dentro do postulado de desenvolvimento e justiça social. 
Vivemos a hora histórica para a qual convergiram as forças populares e as aspirações da alma 
brasileira, na definição do novo modelo para o Estado e a Nação, à altura dos desafios do presente e 
das esperanças no futuro. 
Entendemos imperativo levar ao amplo debate da Assembleia as ideias, propostas e contribuições 
com as quais nos identificamos no exercício do mandato representativo. São providências de largo 
alcance e efeitos multiplicadores, nos mais variados campos, seja na ordem jurídica, política, social, 
econômica, cultural, e tantas outras esferas de interesse geral. 
Este o escopo da presente iniciativa, endereçada ao descortino e grandeza dos que cumprem o 
extraordinário papel confiado aos atuais congressistas.  
Parecer:   
   O mérito da emenda está contido na formulação do art.407, optando o relator pela redação original. 
   
   EMENDA:13553 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 413. 
Justificativa: 
O artigo 413 conflita com as disposições do parágrafo 2º do artigo 52, além de criar encargos 
excessivos para as empresas remuneradoras já onerada com as contribuições previstas no citado  
§ 2º do artigo 52 e, também, no artigo 306, § 2º. 
Instituir mais uma contribuição que incida sobre as atividades de exploração dos recursos naturais, 
significa aumentar a já elevada carga tributária que incide sobre o produtor, no mercado. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13651 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item VII do art. 408 a  
seguinte expressão:  
Art. 408 - ..........................  
"VII - ... bem como informações gerais e  
técnicas que impõem projetos de exploração  
econômica ou de desenvolvimento, modificadoras do  
meio ambiente."  
Renumerando-se o art. 409 e subsequentes,  
inclua-se como art. 409 o seguinte:  
"Art. 409 - As bacias hidrográficas, as  
florestas nativas e as reservas etnográficas  
constituem patrimônio nacional estratégico. Seu  
uso far-se-á, na forma da lei, sob critérios que  
assegurem preservação dos respectivos  
ecossistemas." 
Justificativa: 
Pela primeira vez abre-se a possibilidade de incluir na Constituição a defesa do maior patrimônio da 
Nação, seus recursos naturais, seu meio-ambiente, visto como habitat de uma sociedade cujo 
desenvolvimento deve subordinar-se à qualidade de vida que possa oferecer aos cidadãos. 
Ao abrigo da omissão da Constituição vigente, depredou-se, impune e irresponsavelmente, o meio 
ambiente. Não pretendemos a natureza intocável, porém, é urgente estabelecermos critérios que 
imponham racionalidade social à atividade econômica. 
Rios de importância nacional são envenenados, a poluição urbana chega a níveis inadmissíveis, 
nossas reservas florestais são consumidas para uso inadequado e de curto prazo, grandes obras 
públicas são construídas sem visão de conjunto do aproveitamento possível do ecossistema. As 
reservas etnográficas herdadas de antepassados são sumariamente destruídas.  
É preciso lembrar que não levaremos adiante nenhum projeto de modernização do País, sem uma 
ação coordenada para preservar o meio ambiente, com definição calara do papel do Estado como 
indutor, planejador e repressor. 
Ou estabelecemos as regras agora ou seremos cúmplices da tarefa espúria de exaurir e empobrecer 
o Brasil. 
Parecer:   
   O relator entende que a matéria de que trata a emenda está devidamente disposta no capítulo dos 
direitos coletivos, com a abrangência necessária.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:13763 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Altere-se o caput do art. 408 do Projeto da seguinte forma:  
"Art. 408 - Incumbe à União, no exercício das  
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, XXIII, v:  
............................................ 
Justificativa: 
A expressão “Poder Público” constante do art. 408 do projeto sugere que as entidades da Federação 
– a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios – devem, concorrentemente, observar os 
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princípios estabelecidos no mesmo art. 408, o que acarretaria, sem dúvida, um conflito de interesses 
entre essas entidades no atendimento do dispositivo constitucional. 
É de todo recomendável que a política de meio ambiente do País esteja a cargo da União, conforme 
já estatui o art. 54, XXIII, V, sem prejuízo da competência supletiva das demais entidades da 
Federação para legislar, no âmbito de suas respectivas esferas, sobre a matéria em questão, que, de 
fato, diz respeito aos interesses particulares de tais entidades. 
Parecer:   
   A definição das competências dos poderes públicos será objeto de especial atenção do relator na 
elaboração do substitutivo no qual estará sanado o conflito apontado na emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13764 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VII do artigo 408 a seguinte redação:  
Art. 408 ....................................  
VII - Exigir, para instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a  
que se dará publicidade. 
Justificativa: 
Retirando-se do texto o período “cuja avaliação será feita em audiências públicas” rica possibilitada a 
avaliação da implantação do empreendimento através de um órgão técnico, que saberá julgar o 
projeto cientificamente, sem o envolvimento de emoções que a audiência pública naturalmente 
desparte. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:13798 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 413 do Projeto o seguinte:  
"Parágrafo Único - Da respectiva arrecadação  
tributária, a União destinará meio por cento, os  
Estados um por cento e os Municípios dois por  
cento, para a constituição do fundo de que trata  
este artigo." 
Justificativa: 
O art. 413 prevê a criação de um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, procurando 
tirar recursos apenas das contribuições incidentes sobre atividades poluidoras. Não é suficiente. Os 
suprimentos financeiros têm que ser maiores, daí propomos a contribuição da União, dos Estados e 
dos Municípios, mediante percentual da arrecadação tributária. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda deve constar de Título próprio, visto que diz respeito às normas do 
sistema tributário. 
   
   EMENDA:13901 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VI do Título IX Da  
ORDEM SOCIAL o seguinte artigo:  
Art. 409 - A União pode estabelecer  
limitações e restrições legais e administrativas  
relacionadas com a proteção ambiental e com a  
defesa dos recursos naturais atendendo a  
interesses nacionais, regionais ou locais.  
Parágrafo único. A competência da União não  
exclui a dos Estados e Municípios para legislar  
supletivamente, respeitada a lei federal. 
Justificativa: 
É preciso conferir à União o poder de editar normas gerais, que possam ser complementadas pelo 
poder regional ou local, relativamente a temas de grande interesse na preservação do meio ambiente. 
É medida sábia e prudente e que evitará, estou certo, que normas conflitantes possam ser editadas 
pelas diferentes esferas de poder. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda está prejudicada, uma vez que a matéria de que trata deverá ser 
deslocada para Título próprio, sobre as competências legislativas. 
   
   EMENDA:13970 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 408  
Dê-se ao inciso "IX" do art. 408, do Projeto  
de Constituição do Nobre Relator a seguinte redação:  
Art. 408. ..................................  
Inciso IX - Estabelecer a educação ambiental  
como disciplina obrigatória nas escolas oficiais e  
particulares em todos os níveis de ensino; 
Justificativa: 
Levando em consideração a importância da chamada “pedagogia mesológica”, nos países de maior 
desenvolvimento, definida como a ciência da educação para a proteção do meio ambiente e 
considerada um indispensável meio de conscientização de todas as pessoas, tornando-as mais 
responsáveis com as questões de ordem ambiental, evidencia-se a conveniência de se estabelecer a 
obrigatoriedade da inclusão, nos currículos de todos os níveis de ensino, da disciplina referente à 
“educação ambiental”. 
Tendo em vista, ainda, o notório desconhecimento, por parte da grande maioria do povo brasileiro, 
quanto à matéria, requer-se o recurso drástico da obrigatoriedade. 
Parecer:   
   O mérito da proposta está acatado, na forma abrangente dada pelo capítulo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13976 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 410  
Dê-se a letra b do art. 410 do Projeto de  
Constituição do Nobre Relator, a seguinte redação:  
Art. 410. -..................................  
Letra a. -..................................  
Letra b. A instalação ou ampliação de usinas  
hidroelétricas, termonucleares, termoelétricas, de  
processamento de materiais férteis e físseis, de  
indústrias de alto potencial poluidor, de  
depósitos de rejeitos de alto risco, inclusive  
radioativos, químicos e bacteriológicos, bem como  
de qualquer projeto de impacto ambiental. 
Justificativa: 
A nova redação proposta para o artigo 410, estabelece a forma técnica correta porque não se refere 
aos rejeitos somente termoelétricos, mas também, os hidroelétricos, termonucleares, de 
processamento de materiais férteis e físseis de industrias de alto potencial poluidor, de depósitos de 
rejeitos de alto risco, inclusive radioativos, químicos e bacteriológicos. É notório, e do conhecimento 
de todos, que a proteção à preservação do meio ambiente é um direito individual e coletivo 
fundamental. 
Parecer:   
   A emenda está prejudicada, uma vez que as competências dos poderes devem ser tratadas em 
título próprio no projeto constitucional. 
   
   EMENDA:14106 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 411.  
Suprima-se o art. 411 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo citado obrigará as empresas mineradoras a recompor o meio ambiente, criando um 
encargo intransponível para o setor. A atividade mineradora já está sujeita ao ICM, com a sua base 
de incidência ampliada. O citado imposto poderá ter alíquotas diferenciadas conforme a natureza do 
bem tributado. 
Não é justo, pois, que o empresário, que já é contribuinte do citado imposto, ainda seja obrigado a 
recompor o meio ambiente, com recursos próprios. O custo provavelmente tornará inviável toda e 
qualquer atividade mineradora, subtraindo do País uma fonte importante de renda e de emprego. 
Sugere-se que, com a graduação das alíquotas do ICM, os Estados e os Municípios sejam dotados 
dos recursos necessários ao desenvolvimento da região mineradora, bem como para a restauração 
das condições ambientais. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta quanto ao parágrafo único do dispositivo que, na sua formulação principal, 
permanece matéria relevante para o capítulo. 
   
   EMENDA:14107 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 410, alínea "b".  
A alínea "b" do art. 410 do Projeto de  
Constituição, passa ter a seguinte redação:  
Art. 410. ..................................  
a) ..........................................  
b) A instalação, ou ampliação de centrais  
hidroelétricas de grande porte, termonucleares,  
termoelétricas, de usina de processamento de  
materiais férteis e físseis, de indústrias de alto  
potencial poluidor, e de depósitos de dejetos nucleares. 
Justificativa: 
A multiplicidade de projetos de impacto ambiental torna impraticável sua análise pelo Congresso. 
Trata-se de exagerada interferência em assuntos que devem ser tratados pelo Executivo, através de 
regulamentação específica. 
Parecer:   
   O relator entende que as competências dos poderes devem ser tratadas em Título próprio, motivo 
pelo qual fica prejudicada a matéria neste capítulo. 
   
   EMENDA:14141 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Alterado: Capítulo VI - Do Meio  
Ambiente do Título IX Da Ordem Social  
Dê-se ao Capítulo VI - Do Meio Ambiente, do  
Título IX Da Ordem Social (arts. 407 a 415 (a  
seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
Art. 407 - O meio ambiente, que compreende  
todo o ecossistema nacional, é bem de uso comum,  
devendo os poderes públicos e a coletividade  
preservá-lo contra todas as formas de agressão,  
modificação e destruição, que possam comprometer  
sua qualidade presente e futura.  
Art. 408 - Incumbe ao Poder Público:  
I - fiscalizar a exploração racional dos  
recursos naturais;  
II - assegurar o equilíbrio ecológico e a  
recuperação de áreas degradadas;  
III - promover a educação sobre proteção  
ambiental em todos os níveis de ensino;  
IV - autorizar previamente o exercício de  
atividades potencialmente causadoras da degradação  
ambiental e fiscalizá-las em caráter permanente;  
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V - estabelecer o controle da qualidade  
ambiental, com prioridade para as áreas críticas  
de poluição;  
VI - zelar pela conservação da pluralidade  
genética da fauna e da flora;  
VII - estimular a organização de entidades  
privadas e associações comunitárias que tenham por  
objetivo a proteção do meio ambiente.  
Art. 409 - Nenhum tributo incidirá sobre as  
entidades sem fins lucrativos dedicados à defesa  
dos recursos naturais e do meio ambiente.  
Art. 410 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente, bem como a omissão e desídia das  
autoridades competentes para sua proteção, serão  
consideradas crime, na forma da Lei. 
Justificativa: 
Esta emenda reproduz sugestão que me foi enviada pelo Dr. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO, 
conhecido estudioso dos problemas nacionais e que, inclusive, foi destacada personalidade na 
desburocratização de nossa legislação e de nossos procedimentos administrativos. 
A sua experiência, durante anos, no então Ministério da Desburocratização autorizam que o tema 
seja submetido à apreciação dos nobres pares. As sugestões têm por objetivo simplificar, ordenar e 
dar concisão ao texto constitucional. 
O capítulo sobre Meio Ambiente é mais sintético e objetivo. Além disso, adote nomenclatura mais 
moderna e precisa, tais como “equilíbrio ecológico” e “pluralidade genética” da fauna e da flora. 
Parecer:   
   O mérito da emenda coincide com o do capítulo. A proposta será acolhida, ressalvada a redação a 
ser dada pelo relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14225 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Altere-se o art. 409 do Projeto da seguinte forma:  
"Art. 409 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios podem estabelecer,  
concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais, ressalvando o  
disposto no art. 54, XXIII, v." 
Justificativa: 
O Projeto, na sua redação atual, determina a competência concorrente das entidades federais para 
legislar sobre meio ambiente, “prevalecendo o dispositivo mais severo”. Isso representa um 
verdadeiro incentivo a que cada uma dessas entidades procure elaborar a legislação mais restritiva 
possível, criando obstáculos praticamente instransponíveis aos empreendimentos, que pretendam 
instalar-se na região. 
É preciso saber dosar o desenvolvimento econômico com a proteção ecológica, não estabelecendo 
óbices aos interesses maiores da Nação, sob o pretexto de proteger o meio ambiente regional. 
Parecer:   
   O relator entende que as competências legislativas devem constar apenas de título próprio no texto 
constitucional, motivo pelo qual a matéria fica prejudicada neste capítulo. 
   
   EMENDA:14451 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b", do art. 410, a seguinte redação:  
"b) a instalação ou ampliação de centrais  
termonucleares, centrais hidrelétricas de grande  
porte, termoelétrica e de usinas de materiais  
férteis e físseis, bem como quaisquer projetos de  
relevante impacto ambiental." 
Justificativa: 
Não se pode imaginar que assunto de semelhante importância, como a energia nuclear, bem como 
outros projetos de grande impacto no meio ambiente, deixem de depender de prévia audiência do 
Poder Legislativo, especialmente no que respeita à segurança e bem-estar da população, razão pela 
qual propõe-se a presente modificação. 
Parecer:   
   A emenda está prejudicada, visto que, o que pretende está disposto, no art. 54, XXIV, d, do projeto 
constitucional. 
   
   EMENDA:14535 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 408, inciso X:  
Suprima-se do inciso X do art. 408 a  
expressão: "assegurada a sua participação na  
gestão e nas decisões das instituições públicas  
relacionadas ao meio ambiente". 
Justificativa: 
Efetivamente, empreendimentos de vulto devem ser condicionados estudo prévio de impacto 
ambiental, de acordo com as leis ordenadoras da matéria. Também concordamos que a comunidade 
deva zelar pela preservação do meio ambiente e dela participar ativamente. No entanto, Avaliação de 
Impacto Ambiental constitui-se tarefa técnica, interdisciplinar e especializada, não sendo apropriado 
conduzi-la em reuniões de debates públicos, com fins decisórios. 
Que ao público seja sugerido manifestar-se sobre a decisão a ser tomada nos parece recomendável 
tal como previsto no capítulo III, art. 17, inciso I letras “a” e “h”, inciso VII letras “d” e “e” devendo, no 
entanto, tais procedimentos sujeitarem-se a critérios contidos em lei ordinária. 
No tocante à produção, transmissão e distribuição de Energia Elétrica, há que ser considerado o fato 
de que o sistema elétrico é interligado, regional e interregionalmente. Constata-se, por isso, a 
universalidade dos interesses afetados, ficando a grande comunidade prejudicada pelo eventual 
posicionamento da pequena comunidade. 
Seria, em suma fazer prevalecer o interesse da maioria sobre o interesse coletivo. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:14541 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificada  
Artigo 413 passa a ter a redação seguinte:  
Art. 413 - A conservação e recuperação do  
Meio Ambiente, far-se-á com recursos oriundos de  
contribuições que incidam sobre as atividades  
potencialmente poluidoras e a exploração de  
recursos naturais, conforme o estabelecido em lei ordinária. 
Justificativa: 
A criação de um Fundo, tal como previsto no artigo do projeto traz em si a inconveniência e a 
complexidade de administrá-lo. 
Melhor seria canalizar-se para órgãos específicos da administração regional, estadual e municipal, 
diretamente, os recursos do ressarcimento em questão. 
A legislação ordinária particularizará a matéria, de molde a adequá-la às diferentes situações. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam fixar mecanismos de defesa do meio 
ambiente. No entanto, a proposição em análise aborda matéria infraconstitucional, a ser mais 
adequadamente tratada na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:14600 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Título IX - Da Ordem  
Social - Capítulo VI - Do Meio Ambiente, artigos  
407 a 415, inclusive incisos, alíneas e parágrafos.  
Ao Título IX, Capítulo VI, a partir do artigo  
407, dê-se a seguinte redação:  
Capítulo VI - Do Meio Ambiente  
Artigo 407 - A preservação do meio ambiente,  
ecologicamente equilibrado, é um dever do Estado e  
um direito da sociedade, coletiva ou  
individualmente, punindo a lei todos os atos que  
atentem contra a pessoa humana e promovam a  
destruição ou o desequilíbrio dos sistemas  
ecológicos, proibida a prática de qualquer  
processo que comprometa a integridade dos  
atributos naturais que justifiquem sua proteção.  
Artigo 408 - Lei federal codificará os  
mandamentos indispensáveis à preservação do meio  
ambiente, permitindo aos Estados e aos Municípios  
que legislem, concorrentemente, sobre a mesma  
matéria, desde que não se estabeleçam conflitos de  
interpretação.  
Artigo 409 - A União poderá criar reservas  
naturais invioláveis, entre as quais ficam  
compreendidas a Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, o Pantanal Matogrossense, a Zona de  
Costeira e as nascentes das principais bacias  
hidrográficas encontradas no território nacional. 
Justificativa: 
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O Capítulo VI, do Título IX, do Projeto de Constituição, se considerado sob o aspecto de conteúdo 
para o texto constitucional, se revela amplo e prolixo. Entretanto, se observado sob a ótica da 
necessidade da preservação do Meio Ambiente, como um dever do Estado e um direito da 
sociedade. O texto é restrito e incompleto, apesar de confuso e, sob certos detalhes, incoerente. 
Penso que a matéria deve constar da Constituição apenas sob condicionantes normativas. É o que 
busco com esta Emenda, dizendo que o Estado tem o dever de preservar, para a sociedade, todo o 
meio ambiente, punindo a lei os atos que atentem contra a pessoa humana e promovam a destruição 
e o desequilíbrio dos sistemas ecológicos, proibida a prática de qualquer processo que comprometa a 
integridade dos atributos naturais que justifiquem sua proteção. 
É de ver que já é chegado o momento de termos uma legislação específica sobre o Meio Ambiente. 
Não preceitos dispersos, mas dispositivos codificados. As sugestões, se tomadas como tais as 
matérias que integram os artigos 407 a 415 do Projeto de Constituição, ensejam amplo conteúdo que 
precisa ser desenvolvido de forma a instrumentalizar o Estado em sua responsabilidade de preservar 
o Meio Ambiente. 
Assim esta Emenda autoriza a que o Congresso Nacional elabore e aprove o Código do Meio 
Ambiente, com a legislação adjetiva e substantiva, o que poderá ocorrer a partir de um amplo debate 
nacional. 
Os Estados e os Municípios poderão legislar, concorrentemente, sobre a mesma matéria, desde que 
não se estabeleçam conflitos de interpretação. 
Por fim, a Emenda autoriza a que a União crie reservas naturais invioláveis, integrando logo neste 
projeto aqueles segmentos ecológicos que desde há muito deveriam estar protegidos, tais como a 
Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-grossense, a Zona de Costeira e as 
nascentes das principais básicas hidrográficas brasileiras. 
O objetivo da emenda é adequar à Lei Maior um texto que, cuidando do assunto, não o encerre e 
nem o confunda. Antes, favorecendo o debate e deixando à lei especial um assunto que há de 
merecer permanentes esforços de aprimoramento que não se comportam como possíveis dentro da 
Constituição. 
É a justificativa. 
Parecer:   
   A substituição do capítulo sobre Meio Ambiente, do Projeto de Constituição, pelo texto proposto na 
Emenda, resultaria em excluir aspectos de fundamental importância, tal como a exigência de estudo 
prévio de impacto ambiental para instalação de obras ou atividade potencialmente causadora de 
degradação do meio ambiente. Desta forma, acolhemos a ideia de tornar o texto do capítulo mais 
conciso, na forma do substitutivo que apresentamos, mas concluímos pela rejeição da Emenda em 
análise. 
   
   EMENDA:14772 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Inciso VII do art. 408:  
"VII - exigir, para a instalação de  
atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, estudo prévio de impacto  
ambiental, cuja avaliação será feita em audiências  
públicas."  
Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 408  
O inciso VII passaria a ter a seguinte redação:  
Art. 408 - Incumbe ao Poder Público:  
.............................................  
VII - exigir, para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental." 
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Justificativa: 
A supressão da ideia de avaliação do estudo de impacto ambiental em audiência popular, 
compatibilizando-se tal inciso com o artigo 410, letra “b”, de acordo com o qual toda atividade 
potencialmente causadora de degradação do meio ambiente terá, além do estudo prévio do impacto 
ambiental, sua instalação submetida à aprovação do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A redação proposta não atende aos propósitos do dispositivo, de fundamental importância para o 
desenvolvimento auto-sustentado do país. No que poderia ser complementada pelo art. 410-
b,entende o relator que a matéria aí disposta deverá ser deslocada para Título próprio, que trate das 
competências dos poderes. 
   
   EMENDA:14858 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição,  
Capítulo - Do Meio Ambiente - art. 409, as  
palavras "sem desconsiderar a condição ímpar do  
pequeno agricultor", passando a ter este artigo a  
seguinte redação:  
"Art. 409. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios podem estabelecer, sem  
desconhecer a condição ímpar do pequeno  
agricultor, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando a preservação ambiental e  
a defesa dos recursos naturais, prevalecendo o  
dispositivo mais severo, ressalvando o disposto  
no art. 54, XXIII, V." 
Justificativa: 
O pequeno agricultor, entre os quais está o fumicultor necessita em um período do ano, uma pequena 
quantidade de lenha para a secagem de sua própria produção. Este não pode ser confundido com 
outros consumidores permanente e de grandes quantidades. 
Geralmente este pequeno produtor mantém seu próprio para a disponibilidade de lenha para o futuro 
e não pode sofrer os rigores de um industrial. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposta deverá ser deslocada para título próprio, que trata das 
competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:14952 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber no Título IX, Capítulo VI - do meio ambiente.  
Art. - Os campos de treinamento e instrução  
militar, onde são utilizados armamentos e munições  
pesadas, serão localizados num raio mínimo de 10  
(dez) quilômetros de distância dos centros urbanos. 
Justificativa: 
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A existência de algumas áreas de exercícios militar próximas a núcleos habitacionais tem 
representado motivo de preocupação permanente para as famílias ali fixadas e para todos os que 
propugnam por segurança o bem-estar da população. 
É constante o sobressalto em que vivem nessas comunidades diante da iminência de acidentes com 
vítimas humanas e sérios prejuízos materiais. 
No Rio de Janeiro, precisamente, na populosa Baixada Fluminense, mantém-se, ainda que em parcial 
operação, um desses espaços destinados ao treinamento militar. Trata-se do campo de Instrução de 
Gericinó, junto ao município de Nilópolis, cuja manutenção como área militar não se coaduna com as 
regras de segurança e com princípios de ocupação e desenvolvimento urbano. 
São suficientemente fortes as razões que impõem a completa desativação do Campo de Instrução de 
Gericinó e de outros sem idênticas condições. 
Em primeiro lugar, exatamente pela questão do risco, incontrolável em cada operação de exercício, 
como, aliás, tem demonstrado tais experiências na Baixada Fluminense, onde, por descuidos ou 
erros normais ao treinamento, residências acabam atingidas por obuses, ceifando-se vidas e 
mutilando-se outras pessoas muitos delas crianças, que brincam nas imediações de suas casas. 
Outro aspecto de igual importância, a justificar o afastamento dessas áreas militares, é a absoluta 
necessidade a uma destinação mais apropriada para os espaços vizinhos a núcleos com elevada 
densidade populacional sobretudo visando garantir-se a implantação de projetos com absoluta 
vinculação à infraestrutura de caráter urbano. 
A situação de Nilópolis, por exemplo, enquadra-se com absoluta fidelidade sob tais características. 
Integrante da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o município apresenta uma das mais elevadas 
taxas de ocupação, atingindo quase 20 mil habitantes por quilômetros quadrado, face a limitada 
extensão territorial de que dispõe, de apenas 9 Km². 
Sua ocupação é predominante residencial, não lhe restando área para a construção de novas 
unidades habitacionais, escolas, hospitais, centros de lazer, estabelecimentos comerciais e 
industriais. Ou seja, Nilópolis esgota em seus atuais limites territoriais aproveitáveis a capacidade de 
desenvolver-se e construir a necessária infraestrutura urbana. 
Tudo isso porque, de sua total configuração territorial 13 Km² são ocupados pelo Campo de Instrução 
de Gericinó, de utilização restrita, repito desde a inauguração da nova pista do Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro, cujo cone de aproximação das aeronaves localiza-se sobre aquela 
área, mas que persiste como fator impeditivo, até que seja desativado e transferido. 
Formou-se, há bastante tempo, um verdadeiro consenso da real necessidade em se anexar a 
Nilópolis, para o devido aproveitamento, a área do Campo de Instrução de Gericinó, mas, 
lamentavelmente, não se encontrou, por parte das autoridades federais a compreensão e a 
sensibilidade necessária à rápida solução do problema. 
A proposta que ora apresento à Constituinte, de proibir a localização de campos de instruções militar 
em distância não inferior a 10 (dez) quilômetros dos centros urbanos, objetiva não apenas proteger a 
população de Nilópolis, no Rio de Janeiro, como as demais comunidades que sofrem os riscos e 
prejuízos decorrentes da indesejável e perigosa proximidade das operações de treinamento militar. 
O Estado deve proceder em conformidade com as aspirações e as necessidades da população, 
princípio que devemos assegurar na nova ordem constitucional que estamos elaborando. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposta é alheia ao capítulo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:15062 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Parágrafo único do art. 411.  
O parágrafo Único do art. 411, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 411 - ....................... 
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Parágrafo Único - Os atos administrativos de  
que trata o "Caput" dependerão da aprovação do  
órgão estadual a que estiver afeta a política  
ambiental, "ad-referendum" da Câmara Municipal. 
Justificativa: 
Nenhum órgão é mais representativo que a Câmara de Vereadores do Município, para decidir pela 
oportunidade ou não, do que trata o “caput” do art. 411. 
Parecer:   
   A matéria principal relacionada à emenda será acolhida na sua essência no substitutivo. O 
parágrafo único, contudo, objeto da proposta, trata de competências não afetas ao capítulo, motivo 
pelo qual não será incorporado ao texto do relator.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:15112 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Modifica o inciso VII do art. 408.  
VII - Exigir para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente, ou que possam causar perigo a vida, ou  
possam alterar o patrimônio histórico, ou aspectos  
paisagísticos, estudo prévio, cuja avaliação será  
feita em audiências públicas, podendo-se conforme  
a lei vier estabelecer, convocar plebiscito, para  
que as pessoas diretamente interessadas, decidam  
sobre o assunto. 
Justificativa: 
Embora o capítulo trate especificamente das questões relativas ao meio ambiente, incluí os temas 
relativos a atividades que possam causar perigo a vida, que possam alterar o patrimônio histórico e 
os aspectos paisagísticos com o sentido de consagrar o referendum popular, para que a população 
interessada decida soberanamente. 
O plebiscito, prática corrente em outros Estados Democráticos, propicia o debate, a discussão das 
ideias, estabelece o contraditório, enfim, é instrumento que aperfeiçoa a participação nas suas 
questões fundamentais. 
Parecer:   
   A emenda acrescenta pormenores que deverão ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15214 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 408, inciso VII  
Dê-se a seguinte redação ao inciso VII, do  
artigo 408, do Projeto de Constituição:  
"VII - exigir, para a instalação de  
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atividades potencialmente causadoras de degradação  
do meio ambiente, medidas de controle a serem implantadas;" 
Justificativa: 
A redação proposta atende o objetivo de proteger o meio ambiente, sem criar os previsíveis 
obstáculos e dificuldades que o dispositivo, tal como se encontra no Projeto, causaria aos 
investimentos e atividades produtivas. Principalmente, porque é demasiado vaga e fluida a expressão 
“atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente”, nele contida. 
Os estudos prévios de impacto ambiental poderão, porém, virem a ser exigíveis, de acordo com 
critérios técnicos fixados e estabelecidos pelas autoridades competentes, conforme previsão contida 
na lei ordinária. Trata-se de matéria pertinente à legislação especializada, como, aliás, já ocorre em 
alguns dos países que se sensibilizaram com a questão ambiental, sobretudo a partir da reunião de 
Estocolmo, no início da década de 1970. 
As reuniões públicas, igualmente, complicariam, pelo teor emocional de quem podem revestir-se, a 
aprovação e implantação de projetos e empreendimentos imprescindíveis para o País. Na verdade, a 
permanecer a tendência à obrigatoriedade de a Administração Pública ser o mais transparente 
possível, que permeia todo o Projeto de Constituição – o que cremos seja certo que aconteça -, esse 
procedimento seria com grandes vantagens substituídos pela simples publicidade dos atos 
administrativos concernentes ao processo de aprovação dos projetos de atividades, de fato, 
potencialmente causadoras de degradação ambiental. 
A norma constitucional há de ser singela e direta, deixando claro que para a instalação de quaisquer 
atividades, que, de algum modo, possam prejudicar e degradar o meio ambiente, se há de exigir a 
implantação de medidas aptas a sua preservação. 
Parecer:   
   A redação proposta não atende aos propósitos do dispositivo, de fundamental importância para o 
desenvolvimento auto sustentado do país. 
   
   EMENDA:15215 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 408, inciso VII  
Suprima-se o inciso VII, do artigo 408, do  
Projeto de Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Exigir para instalação de atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente um 
estado de impacto ambiental é medida extremamente severa. O primeiro fato a levar-se em 
consideração é a amplitude que se pode dar à expressão “potencialmente causadora de 
degradação”. No fim e ao cabo, toda e qualquer atividade é potencialmente causadora de poluição, 
dada a falta de parâmetros da norma. 
Em segundo lugar, já há uma previsão constante da alínea “b” do art. 410, do Projeto de Constituição, 
que será aplicada nas hipóteses de atividades realmente suscetíveis de alto impacto ambiental, o 
que, de per si, dá conta do quanto draconiano é o dispositivo que se deseja suprimir. 
Por fim, não se pode aceitar, também e especialmente, a parte final do citado inciso VII, onde é 
estabelecida audiência pública para estudos de impacto ambiental. De um lado há que se convir que 
sendo o Brasil uma República Representativa não há motivo para, desde logo, atribuir-se um voto de 
desconfiança aos representantes do povo, ou aos funcionários públicos, encarregados de analisar 
tais estudos. 
Em paralelo, audiências públicas em que se discutam estudos sobre impacto ambiental, certamente 
implicarão em que seja violado sigilo empresarial, medida de todo inaceitável. 
Parecer:   
   O dispositivo apontado, ainda que careça de aperfeiçoamento redacional, é condição indispensável 
à proteção do meio ambiente no Brasil, além de ser medida internacionalmente adotada e 
recomendada por organismos técnicos insuspeitos. 
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   EMENDA:15626 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Suprima-se o artigo 414. 
Justificativa: 
A defesa dos recursos naturais e do meio ambiente deve ser estimulada, porém a imunidade ampla 
atribuída pelo artigo 414 poderá ser desviada desses objetivos. Pode-se prever, de imediato, a 
tentativa de inúmeras entidades que, sob a aparência de “não lucrativas”, busquem usufruir incentivos 
para enriquecimento de pessoas ou grupos. Mais importante do que atribuir benefício às custas de 
redução das receitas públicas é preservar estas para que sejam destinadas aos objetivos almejados 
pela sociedade, e principalmente aqueles cuja urgência e importância social são maiores, como 
alimentação, habitação, saúde, saneamento e educação. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16163 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Modifique-se no art. 415 a redação dos  
parágrafos 1o. e 2o. pelo seguinte:  
§ 1o. - As práticas de que trata este artigo,  
quando produzirem efeitos letais, serão  
equiparados pela lei penal ao homicídio doloso e à  
tentativa de homicídio, quando produzirem, danos  
graves e irreversíveis à saúde de agrupamento humanos.  
§ 2o. - O responsável é obrigado a indenizar  
ou reparar integralmente os danos causados por sua  
ação ou omissão.  
A responsabilidade fica excluída se o  
acionado demonstrar inexistência de dolo,  
negligência, imprudência ou imperícia. 
Justificativa: 
A redação original de ambos os parágrafos, cujas modificações se propõe, é excessivamente radical. 
Pode com isto deixar de ser eficaz, pois a experiência jurídica indica que disposições de severidade 
draconiana são socialmente repelida e terminam por não ser aplicadas. A redação proposta abranda 
estas, sem comprometer-lhes o espírito. Com efeito, para os fins visados de pretensão ambiental é 
suficiente dar tratamento equivalente à de tentativa de homicídio, quando os danos produzidos 
causem graves e irreversíveis prejuízos à saúde. De outro lado, o sistema de responsabilização 
baseado na culpa presumida, elidível por demonstração do acionado de que não incorreu em dolo, 
negligência, imprudência ou imperícia, é perfeitamente, bastante para proteção dos interesses 
visados. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:16598 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Os Arts. 395 a 398 que compõem o Capítulo  
referente a "Ciência e Tecnologia" e os Arts. 407  
a 415, que compõem o Título referente ao "Meio  
Ambiente", transfiram-se os mesmos para o Título  
VIII da "Ordem Econômica", onde passarão a ser  
Capítulo desta parte do Projeto (Art. 300). 
Justificativa: 
A matéria referente a “Ciência e Tecnologia” e “Meio Ambiente”, diz muito mais respeito a Ordem 
Econômica do que a Ordem Social. 
Tecnologia e Ciência são, em nosso tempo, expressão muito vinculadas ao desenvolvimento 
econômico, e só indiretamente é que dizem respeito aos estudos sociais. 
Por outro lado, o Meio Ambiente encerra todas aquelas atividades do homem sobre a natureza, o que 
está muito mais próximo do fato econômico do que o fato social. 
Pela matéria contida nesses dois capítulos mencionados, verifica-se claramente que as duas áreas 
dizem muito mais respeito a matéria econômica do que a assuntos sociais. Daí a procedência da 
emenda. 
Parecer:   
   A despeito dos ponderáveis argumentos apresentados pelo Autor optou-se por manter os capítulos 
de "Ciência e Tecnologia" e "Meio Ambiente" no título da "Ordem Social" em razão da matéria ser ali 
abordada em função de critérios e princípios sociais. 
   
   EMENDA:16782 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 407  
Acrescente-se ao "caput" do artigo 407 o  
parágrafo único com a seguinte redação:  
Art. 407 - ........................ 
Parágrafo único - O não cumprimento pelos  
Estados e Municípios de suas responsabilidades  
referentes à proteção do meio ambiente implicará  
em sanções econômicas pelo Governo Federal, na  
forma da lei. 
Justificativa: 
A devastação acelerada do meio-ambiente, a destruição de valioso patrimônio genético, a 
degradação da qualidade de vida, tanto no meio urbano quanto rural, demandam uma legislação 
rigorosa e atualizada, com o objetivo de garantia às gerações futuras um meio-ambiente sadio e 
equilibrado. 
Parecer:   
   Matéria dispondo sobre competências legislativas deverá ser deslocada para Título próprio.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:16783 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 333  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 407 a seguinte redação:  
Art. 407 - O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado constitui condição indispensável de  
saúde e bem-estar coletivos, devendo os poderes  
públicos e a coletividade protegê-lo para as  
presentes e futuras gerações. 
Justificativa: 
O conceito de meio ambiente como “bem de uso comum” e objeto de “direitos coletivos”, tal como 
proposto no Projeto, e ambíguo e impreciso, favorecendo a interpretação desencontradas, o que 
convém evitado, sobretudo, em texto constitucional. 
Parecer:   
   O texto do projeto é claro quanto ao direito comum ao equilíbrio do meio ambiente, o que é de fato, 
bem inalienável, de qualquer sociedade. Não há, assim, a ambiguidade apontada. 
   
   EMENDA:16924 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 413  
Acrescente-se parágrafo ao art. 413  
"Art. 413 - ................................  
§ único - Todos os impostos, taxas, licenças  
ou multas estabelecidas pela União, Estados e  
Municípios, decorrentes da questão ambiental serão  
recolhidas ao fundo de que trata o presente artigo. 
Justificativa: 
Deve incumbir ao Estado dispor de recursos capazes de assegurar a preservação do meio ambiente. 
Ao fundo de que trata o artigo 413 devem ser canalizados recursos tributários e os advindos de 
multas sempre que relacionados com a questão ambiental. 
Parecer:   
   A matéria de que trata o artigo, assim como a contida na emenda deverão ser tratadas em capítulo 
próprio, que disponha sobre as normas do sistema tributário.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:17030 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda propomos as seguintes  
modificações no artigo 415:  
Art. 415 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente, bem como a omissão e desídia das  
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autoridades competentes para sua proteção, serão  
consideradas crimes inafiançáveis.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. - Todos os meios utilizados  
na depredação do meio ambiente serão, quando  
apreendidos, imediatamente incorporados ao  
patrimônio do Estado da Federação em que ocorrer a apreensão. 
Justificativa: 
A Constituição deve garantir a todos os cidadãos o direito a um ambiente sadio e adequado para o 
desenvolvimento da vida, e sem dúvida, só conseguiremos assegurar este direito se preservarmos o 
meio ambiente equilibrado ecologicamente. 
Se pretendemos regular de forma definitiva a convivência do homem no meio ambiente, precisamos 
definir a partir da Constituição são as punições aos depredadores da natureza. 
É com este intuito que apresentamos no primeiro artigo dispositivos que dificultaram atividade do 
depredador, pois estabelecendo a inafiançabilidade do crime e o posterior julgamento sob o rigor do 
Código Penal, inevitavelmente ocorrerá a diminuição destas ações, devido à rigidez das sanções. 
A outra forma de acabar com a ação destruidora do meio ambiente é inviabilizar economicamente 
esta atividade, neste sentido propomos a incorporação ao Estado dos meios utilizados na 
depredação. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo, quanto à redação proposta ao artigo. O dispositivo 
acrescentado deverá ser objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:17455 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Altere-se a letra "b" do artigo 410 para o seguinte:  
"b" - A instalação ou ampliação de centrais  
hidroelétricas de grande porte, termoelétricas,  
termonucleares e de indústrias de alto potencial poluidor. 
Justificativa: 
Não se justifica a não inclusão de centrais termonucleares no texto original. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposta está disposta no art. 54, XXIV.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:17474 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 412  
Suprima-se o art. 412 
Justificativa: 
Em nosso entendimento as Forças Armadas devem destinar-se exclusivamente, à defesa externa. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
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   EMENDA:17480 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 413 pelo seguinte:  
Art. 413 - A lei criará um fundo de  
conservação e recuperação do meio ambiente  
constituído, entre outros recursos, por um mínimo  
de cinco inteiros por cento das receitas da União,  
por contribuições que incidam sobre as atividades  
potencialmente poluidoras e a exploração de  
recursos naturais. 
Justificativa: 
Dada a importância da questão ambiental, entendemos ser necessário a fixação de índice mínimo de 
despesas da União com o setor. 
Parecer:   
   O relator entende que a matéria deve ser tratada em capítulo próprio, visto que dispõe sobre o 
orçamento da União.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:17531 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 410, alínea "b"  
Suprima-se da alínea "b", do art. 410, do  
Projeto de Constituição:  
... e de indústrias de alto potencial poluidor 
Justificativa: 
A alteração na alínea “b”, referente a indústria de alto potencial poluidor é uma necessidade, pois 
além de ser mais uma centralização, diminuindo o poder dos Estados, o texto é ambíguo, pois 
inexiste a classificação de alto ou baixo potencial poluidor. 
Remeter ao Congresso pedidos de prévia autorização para instalação de indústrias, é mais do que 
um retrocesso. É interferência direta em assuntos de competência estadual gerando consequências 
danosas na economia, pelo entrave provocado pela burocracia natural na tramitação de tais pedidos. 
Parecer:   
   A proposta está prejudicada uma vez que a competência dos poderes deve ser tratada em Título 
próprio. 
   
   EMENDA:17532 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Alínea "a" do artigo 410  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
A alínea "a" do art. 410 
Justificativa: 
Trata-se de matéria ordinária, que deverá regulamentar os planos e programas relativos à utilização 
da floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal e da Zona Costeira, para que sejam realmente 
preservadas de indiscriminada destruição das reservas naturais, sem necessidade de constituir-se 
em matéria constitucional, bem como, dependência do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:17691 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 415, § 2o.  
Substitua-se a palavra "culpa" por "dolo"  
no § 2o. do artigo 415 do projeto. 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir equívoco de mera nomenclatura, uma vez que contorna o estabelecido no 
caput do art. 415 pois o instituto penal contemplado é o dolo e não a culpa. 
Trata-se portanto de mera adequação de redação entre parágrafo e caput do mesmo artigo. 
Parecer:   
   A preocupação implícita na emenda será atendida na redação abrangente a ser dada ao 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17755 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 415 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 415. O Poder Público velará pela  
proteção, conservação e preservação do meio  
ambiente e pela melhoria da qualidade de vida,  
conciliando-as com o desenvolvimento social e  
econômico.  
Parágrafo único. A lei ordinária regulará as  
hipóteses de violações, bem como a obrigação de  
reparar o dano causado." 
Justificativa: 
Funda-se a presente proposta na necessidade de fazer constar da Constituição regras básicas sobre 
a preservação e conservação do meio ambiente harmonizando a defesa da ecologia com as 
exigências do desenvolvimento econômico e a geração de empregos produtivos. 
De outra parte, faz-se necessário expungir do texto todas as questões cuja previsão e 
regulamentação são da alçada do legislador ordinário. 
As normas constitucionais devem concentrar-se na fixação das regras básicas e fundamentais, 
deixando para lei complementar o que for casuístico. 
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Não há sentido em o texto constitucional descer a minúcias como a previsão dos tipos penais com 
que serão punidos certos danos ecológicos. 
Na linha que propugnamos para o tratamento do tema, situam-se, por exemplo, as modernas 
Constituições de Portugal (art. 66) e da Espanha (artigo 45), ambas versando as normas sobre 
defesa da ecologia em apenas um artigo, subdivididos em alguns poucos preceitos. 
Parecer:   
   As regras básicas estabelecidas no texto do projeto de Constituição nos parecem suficientemente 
abrangentes para assegurar os objetivos preconizados pela proposição em exame.  
Os aspectos de detalhe concernentes à regulamentação da matéria poderão ser mais 
adequadamente tratados na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela prejudicialidade 
da Emenda. 
   
   EMENDA:17760 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 408 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 408. Compete ao Poder Público:  
I - a utilização racional dos recursos  
naturais, salvaguardando a sua capacidade de  
renovação e a estabilidade ecológica;  
II - recuperação e preservação ambientais,  
inclusive com a criação de reservas, parques e sítios;  
III - prevenir e controlar a poluição e os  
seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
IV - a redução dos riscos de catástrofes  
naturais e nucleares;  
V - promover a educação ambiental em todos os  
níveis de ensino;  
VI - preservar a fauna e a flora." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é o de reduzir o texto do dispositivo às devidas dimensões de uma norma 
Constitucional, expurgando todas a questões que podem e devem ficar na alçada do legislador 
ordinário. 
A proposta, nesta linha de atuação, segue os passos das recentes Constituições de Portugal (art. 66) 
e da Espanha (Art. 45), tomando aquela como fonte mais próxima a de inspiração. 
Parecer:   
   A proposição em análise modifica a redação do art. 408 do Projeto de Constituição e preserva sua 
essência. Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:17818 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo VI - do Meio Ambiente  
Art. 408 - Inclua-se no item VI  
VI - estabelecer a monitorização da qualidade  
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ambiental, com prioridade para as áreas críticas  
de poluição, mediante redes de vigilância  
excotoxiológica, considerando as praias, bens de  
uso comum do povo, inalienáveis e  
imprescritíveis, insuscetíveis de propriedade,  
ressalvada quanto ao último, a necessidade pública. 
Justificativa: 
É preciso impedir que o acervo paisagístico nacional seja vergastado e deformado por agressões 
constantes e absurdas, com prejuízos patentes à ecologia e a todos os brasileiros. 
Parecer:   
   Entendemos que o objetivo da proposição em estudo já se encontra contemplado nos termos em 
que se expressam as normas básicas sobre meio ambiente estabelecidas no texto do projeto  
Os aspectos de detalhe concernentes à regulamentação da matéria poderão ser mais 
adequadamente tratado na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela prejudicialidade 
da Emenda. 
   
   EMENDA:17939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 407, do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo único:  
Artigo 407 - ................................  
Parágrafo Único - Para os efeitos deste  
artigo, considera-se meio ambiente o conjunto de  
condições, leis, influências e internações de  
ordem física, química e biológica, que permite,  
abriga e rege a vida em todas as suas formas. 
Justificativa: 
O Capítulo referente ao meio ambiente, constante do Projeto de Constituição, em nenhum momento 
apresenta qualquer conceito ou definição do que seja “meio ambiente”, o que, a nosso ver, configura 
inadmissível omissão, pois se procura disciplinar algo indefinível. 
Nesse contexto, através desta emenda, preconizamos o acréscimo de parágrafo único ao artigo 407 
do projeto de texto constitucional, explicitando conceito do que seja “meio ambiente”, aceito dentre a 
comunidade cientifica internacional. 
Em face ao exposto, temos plena convicção de que a iniciativa merecerá acolhida. 
Parecer:   
   Estendemos que o texto constitucional deve concentrar-se na fixação das normas fundamentais e 
que aspectos conceituais poderão ser mais adequadamente abordados com a regulamentação da 
matéria pela legislação ordinária, especialmente neste caso, em que há um conceito adotado dentre a 
comunidade científica internacional. Desta forma, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:17968 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 409 o seguinte parágrafo único:  
Art. 409 - ..................................  
Parágrafo único - É vedada a exportação de  
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toras, pranchas e tábuas de madeira em bruto, de  
espécies das florestas nativas. 
Justificativa: 
A inserção da presente emenda no texto constitucional, significa medida concreta para garantir a 
proteção ambiental e a defesa dos recursos naturais, além de adequar a oferta interna às 
necessidades do mercado em termos de quantidade e qualidade. 
Se essa medida se concretizar, estaremos então, pondo fim a devastação dos exportadores, que em 
busca mogno cerejeira e outras madeiras nobres, tudo destroem, causando danos irreparáveis à 
natureza e ao meio ambiente. 
Não temos conhecimento, de que no Brasil exista planos ou projetos de reflorestamento de florestas 
naturais. Destrói-se tudo e planta-se “pinus-ellioti” e “eucaliptos” no lugar da arvores naturais que a 
natureza levou centenas de anos para formar. 
Vamos exportar sim, mas o produto beneficiado, através de móveis, tão e somente, pois estaremos 
gerando empregos e maiores divisas já que os preços serão outros. 
A exportação, também encarece a oferta mercado interno levando por exemplo o mogno a preços 
absurdos de até... Cz$ 15.000,00 (quinze mil cruzados) o meto cúbico. 
Ressalta-se ainda, que é o Mogno classificado para o mercado interno, pois o “filé-mignon” vai para a 
exportação, sob a classificação de “Faz e Seleto”. 
A aprovação da presente emenda, além de incentivar a indústria moveleira nacional, gerando 
empregos e menores divisas, constitui-se na salvação da própria Amazônia, santuário da fauna e 
flora brasileira, que hoje encontra-se seriamente ameaçada. 
Por derradeiro, saliento que o próprio Ministério da Indústria e Comércio realizou um trabalho 
intitulado “A Política Industrial e suas Diretrizes Setoriais” onde propõe a revisão das Resoluções do 
CONCEX que permitem a exportação de toras e madeiras em bruto. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam explicitar mecanismos de defesa do meio 
ambiente. No entanto, a proposição em estudo aborda aspectos a serem mais adequadamente 
inseridos na legislação ordinária, enquanto que aspectos mais abrangentes da matéria já constam do 
texto do Projeto. Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:18168 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 2o. do artigo 415, do  
título IX, capítulo VI, na sua parte "in fine" as  
seguintes expressões:  
Art. 415. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ....., as vítimas ou herdeiros, sem  
prejuízo das demais sanções penais e ou  
administrativas. 
Justificativa: 
Necessário se torna, definir com precisão, o direito dos herdeiros em receber indenização pela morte 
de seus ascendentes ou descendentes, causada pelas práticas e condutas lesivas ao meio ambiente. 
Parecer:   
   As regras básicas estabelecidas no texto do Projeto de Constituição nos parecem suficientemente 
abrangentes para assegurar os objetivos preconizados pela proposição em análise.  
Os aspectos de detalhe concernentes à regulamentação da matéria poderão ser mais 
adequadamente tratados na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela prejudicialidade 
da Emenda. 
   
   EMENDA:18410 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprime o art. 414. 
Justificativa: 
As vedações e limitações constitucionais ao poder de tributar devem constar do Título e Capítulo 
próprios (Título VII – da Tributação e do Orçamento e Capítulo I do Sistema Tributário Nacional). 
Assim, caberia incluir no art. 265, II, alínea “c”, a vedação proposta no art. 414, o que melhor 
explicitaria a imunidade das entidades dedicadas à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente, 
no que respeita aos impostos relacionados com suas atividades, deixando, ainda, à lei ordinária, 
margem para estabelecimento dos controles necessários. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:18596 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 413  
Dê-se ao art. 413 a seguinte redação:  
"Art. 413. A lei criará um Fundo de  
Conservação e Recuperação do Meio Ambiente,  
constituído de recursos advindos das multas  
decorrentes de infrações à legislação ambiental". 
Justificativa: 
A redação proposta não só estimula a aplicação de recursos na proteção ambiental, desejo maior do 
legislador, como provê fundos para que o Poder Público possa, em caso de negligência ou má fé, 
sem prejuízo das sanções aplicáveis, agir concretamente em defesa do ambiente porventura 
agredido. 
Assim, a nosso ver, compatibiliza o desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio-
ambiente, através das conquistas da engenharia ambiental, provendo, por outro lado, efetivas 
condições ao Poder Público de vir a fazê-lo, se e quando necessário.   
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam fixar mecanismos de defesa do meio 
ambiente. No entanto, a proposição em análise aborda matéria infraconstitucional, a ser mais 
adequadamente tratada na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:18738 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA/MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 415 a seguinte redação:  
Art. 415 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente, assim como a omissão e desídia das  
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autoridades administrativas, responsáveis direta  
ou indiretamente pela sua preservação, constituem  
crime inafiançável, na forma da lei. 
Justificativa: 
As agressões constantes, ao meio ambiente, devem ser obstadas, por todas as vias disponíveis. 
Em consequência, a obrigação de preservar o equilíbrio ecológico não pode restringir, apenas, às 
autoridades competentes, ou seja, aquelas que receberam expressa delegação para fazê-lo, como 
incumbência específica e direta, segundo ocorre, na atualidade com o IBDF, na condição de 
instrumento principal. 
Ao revés disso, todas as autoridades administrativas, sobretudo as que atuam em consonância com o 
meio ambiente, devem preservá-lo e fiscalizar-lhe a preservação. 
E mais, tanto por ação, quanto por omissão lesivas, configurar-se-á o crime inafiançável. 
Parecer:   
   A proposição em exame oferece, ao art. 415 do Projeto de Constituição, redação mais detalhada, 
devendo a matéria ser regulamentada em lei. Entendendo que as regras básicas estabelecidas no 
texto do Projeto asseguram os objetivos visados, concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:18745 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 408, inciso VI passa a ter a seguinte redação:  
VI - prevenir, monitorizar e controlar a  
poluição, em todos os níveis, e, em todo o  
território nacional. 
Justificativa: 
Trata-se de um texto mais abrangente que nos foi sugerido por técnicos paranaenses, em seu estado 
“A Constituinte e o Meio Ambiente”, sob os auspícios da Fundação Pedroso Horta, e que contou com 
o aplauso do ilustre geógrafo paulista Professor Dr. Aziz Nacib Ab’Sáber. 
Adotamos a ideia e por isto estamos propondo esta emenda. 
Parecer:   
   Entendemos que o objetivo da proposição em estudo já se encontra contemplado nos termos em 
que se expressam as normas básicas sobre meio ambiente estabelecidas no texto do Projeto  
Os aspectos de detalhe concernentes à regulamentação da matéria poderão ser mais 
adequadamente tratados na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela prejudicialidade 
da Emenda. 
   
   EMENDA:18767 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 412  
Suprima-se do Projeto de Constituição o art. 412. 
Justificativa: 
Propomos a supressão do texto original por tratar-se de um encargo atribuído às Forças Armadas em 
contraposição à sua destinação constitucional – “defesa da Pátria e dos poderes constitucionais, da 
lei e da ordem”. 
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A manutenção de tal proposta acarretaria inconvenientes sérios ao adestramento e ao emprego das 
Instituições Militares, mesmo que, visando elevados propósitos de defesa da ecologia e do meio-
ambiente, apesar de ter caráter suplementar e esporádico. 
Devemos frisar que nada impede que em caso de imperiosa necessidade esse emprego das Forças 
Armadas seja feito, mesmo sem expressa imposição constitucional, conforme já vem ocorrendo. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:18834 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Artigo 411 do Projeto de  
Constituição o seguinte texto:  
"§ Só poderá cortar uma árvore aquele que  
tiver plantado três outras;  
- Nenhum resíduo poluente poderá ser lançado  
às águas dos rios sem o necessário e eficaz  
tratamento;  
- Nenhuma descarga, resultante de processo  
industrial ou não, poderá ser lançada à atmosfera  
sem o necessário e eficaz tratamento". 
Justificativa: 
A poluição dos rios, as toneladas de material particulado em suspensão na atmosfera das cidades, a 
deterioração do meio ambiente, o desmatamento e a criminosa redução das florestas, estão levando 
o País à calamidade quanto ao desequilíbrio ecológico. 
A lei complementar definirá as penas severas que serão impostas aos infratores. 
Genesis 1:1 – “No princípio criou Deus os céus e a Terra”. 
Genesis 2:15 – “Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim para cultivar e 
guardar”. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam explicitar mecanismos de defesa do meio 
ambiente. No entanto, a proposição em estudo aborda aspectos a serem mais adequadamente 
inseridos na legislação ordinária, enquanto que aspectos mais abrangentes da matéria já constam do 
texto do Projeto. Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:18931 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 409  
Dê-se ao artigo 409 do Projeto de  
Constituição, a redação seguinte:  
"Art. 409 - A lei federal, em matéria de meio  
ambiente, tem prioridade sobre a legislação dos  
Estados e Municípios". 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 343  

 

A presente emenda pretende atribuir à União competência básica para legislar sobre matéria 
ambiental, de modo a excluir a hipótese de competência legislativa concorrente dos Estados e 
Municípios. 
O sistema constante do dispositivo ora alterado, ou seja, legislações concorrentes, estabelece uma 
superposição inconveniente e prejudicial de normas, propiciando, em consequência, excessos de 
âmbito local e estadual, de conteúdo pseudo-social e clientelístico. 
A primazia do direito federal sobre o local é princípio salutar em qualquer regime federativo, como o 
nosso, sendo preocupação de inúmeras Constituições estrangeiras estabelecer esta hierarquia 
expressamente na Constituição, como é o caso, por exemplo, da Alemanha (art. 31). 
Parecer:   
   Considerando a diversidade e complexidade da realidade brasileira, entendemos que, para defesa 
eficiente do meio ambiente, torna-se necessário não excluir a hipótese de competência legislativa 
concorrente dos Estados e Municípios sobre a matéria. Desta forma, concluímos pela rejeição da 
Emenda. 
   
   EMENDA:19098 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 407 do Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização, a redação seguinte:  
"Art. 407 O planejamento e a regulação da  
atividade econômica deverão harmonizar a  
preservação do equilíbrio ecológico e da qualidade  
do meio ambiente com a necessidade de  
desenvolvimento do País." 
Justificativa: 
A partir do término da segunda guerra, com ênfase nos anos sessenta e seguintes, cresceram as 
pressões dos movimentos para preservação do meio ambiente, posto em risco por uma 
industrialização excessiva e predatória. 
No Brasil, a partir dos anos oitenta, essas pressões passaram a atuar com grande vigor, obtendo uma 
série de leis restritivas da instalação de novas indústrias e do funcionamento de determinados 
setores, como a química, a petroquímica, a refinação de petróleo e todas as indústrias emissoras de 
resíduos líquidos e sólidos na atmosfera, nos mares e nos rios. 
Esses movimentos de preservação do meio ambiente e de melhoria da qualidade de vida atendem a 
um anseio comum da humanidade e são altamente respeitáveis, sendo uma realidade inquestionável 
em nossos dias. 
Num país em desenvolvimento como o nosso, em que anualmente entram no mercado de trabalho 
mais de 2 milhões de pessoas, é indispensável conciliar a preservação ambiental com o 
desenvolvimento, como já proclamou a ONU, na Conferência de Estocolmo de 1972, quando foram 
estabelecidos os princípios comuns para a preservação e melhoria do ambiente humano, lendo-se 
nos princípios 8, 11 e 12, da Declaração de Estocolmo, o seguinte: 
“8 O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem um ambiente de 
vida e trabalho favorável e criar, na Terra, as condições necessárias à melhoria da qualidade de 
vida”. 
“11 As políticas ambientais de todos os países deveriam melhorar e não afetar adversamente o 
potencial desenvolvimentista atual e futuro dos países em desenvolvimento, nem obstar o 
atendimento de melhores condições de vida para todos, os Estados e as organizações internacionais 
deveriam adotar providências apropriadas, visando chegar a um acordo, para fazer frente às 
possíveis consequências econômicas nacionais e internacionais resultantes da aplicação de medidas 
ambientais”. 
“12 Deveriam ser destinados recursos à preservação e melhoramento do meio ambiente, tendo em 
conta as circunstâncias e as necessidades especiais dos países em desenvolvimento e quaisquer 
custos que possam emanar, para esses países, a inclusão de medidas de conservação do meio 
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ambiente, em seus planos de desenvolvimento, assim como a necessidade de lhes ser prestada, 
quando solicitada, maior assistência técnica e financeira internacional para esse fim”. 
A ideia da presente emenda foi de inspiração do nobre Presidente da PETROBRÁS, Dr. Ozires Silva. 
Parecer:   
   Considerando que o art. 407 integra capítulo específico sobre meio ambiente e que, observadas as 
normas básicas ali estabelecidas, estará atingido o objetivo preconizado pela proposição em estudo, 
concluímos por sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:19154 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  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social  
a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
Art. 222 - O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado é bem de uso comum ao qual todos têm  
direito, devendo os poderes públicos e a  
coletividade protegê-lo, na forma de lei que  
assegure, especialmente:  
I - os processos do manejo ecológico das  
espécies e ecossistemas;  
II - a diversidade e a integridade do  
patrimônio genético do País;  
III - a fiscalização das entidades dedicadas  
à pesquisa e manipulação de material genético;  
IV - o estudo prévio do impacto ambiental de  
obras ou instalações potencialmente causadoras de  
degradação do meio ambiente;  
V - tutela à fauna e à flora contra práticas predatórias;  
VI - controle da produção, comercialização e  
emprego de técnicas, métodos e substâncias que  
comportem risco;  
VII - sanções penais e administrativas às  
práticas e condutas lesivas ao meio ambiente; e  
VIII - condicionamento da exploração dos  
recursos minerais à conservação ou recomposição do  
meio ambiente afetado.  
Parágrafo Único - A Floresta Amazônica, a  
Mata Atlântica, o Pantanal e a Zona Costeira são  
patrimônio nacional e sua utilização far-se-á  
dentro de condições que assegurem a preservação de  
suas riquezas vegetal e animal e de seu  
meio-ambiente.  
[...] 
Justificativa: 
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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. 
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde a do Projeto). 
Parecer:   
   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui 
uma contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o 
maior número possível das sugestões aí contidas.  
Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a 
legislação ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda 
para as Disposições transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para 
"Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma 
adotada para o parágrafo 4o. do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e 
religioso, dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e 
proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, 
no mérito, presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com 
relação à Cultura, a Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à 
cultura e financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a 
proposta, sendo necessário, para atender ao objetivo de tomar o texto sucinto, retirar dispositivos 
que, provavelmente serão aproveitados em legislação complementar.  
Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em exame com 
pequena alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões "apoiará e 
estimulará" por "promoverá".  
Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação substancial foi introduzida pela emenda.  
O conceito estabelecido para empresa nacional em nada diverge da redação do texto, inclusive com 
a remissão feita ao Título da Ordem Econômica.  
Isso posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:19258 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 408.  
Dê-se nova redação ao Artigo 408, do Projeto  
de Constituição e seus parágrafos, como segue:  
Art. 408 - Toda e qualquer atividade  
econômica reger-se-á pelos seguintes princípios:  
I - O respeito ao meio ambiente e a todas as  
formas de vida;  
II - a utilização racional e compromissada  
com as gerações futuras, compatibilizando-se o  
desenvolvimento econômico com a preservação dos  
ecossistemas;  
III - A conservação da energia e dos recursos  
naturais não-renováveis, utilizando-se para tanto,  
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o recurso da reciclagem e a máxima redução do  
desperdício;  
IV - A regionalização da atividade econômica,  
visando o respeito às aptidões agrícolas  
industriais, ecológicas e culturais;  
V - O atendimento às reais necessidades de  
bem-estar da população;  
VI - Definir, criar e implantar, mediante  
lei, em todas as unidades da Federação, espaços  
territoriais e seus componentes a serem  
especialmente protegidos, vedado qualquer modo de  
utilização que comprometa a integridade dos  
atributos que justifiquem sua proteção;  
II - Exigir para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente, estudo prévio multidisciplinar e  
integrado de impacto ambiental, cuja avaliação  
será feita em audiência pública;  
VIII - Assegurar que os estudos de impacto  
ambiental sejam realizados em tempo compatível com  
as peculiaridades das áreas envolvidas, e  
implantar as mudanças que visam a minimização dos  
impactos e a recomposição das áreas degradadas.  
IX - ........................................  
X - ........................................  
XI - ........................................  
XII - ......................................  
XIII - Desenvolver mecanismos de fiscalização  
e controle dos ecossistemas, afim de manter sua  
estrutura e funcionamento, assegurando sua  
exploração de forma racional, de acordo com a sua  
capacidade de suporte;  
XIV - Adequar a utilização do espaço urbano e  
rural e padrões de qualidade ambiental ao bem  
estar social. 
Justificativa: 
A ordem econômica vigente prioriza o lucro imediato submetendo o meio ambiente e os recursos 
naturais a uma exploração inconsequente e consumista sem levar em conta que as perdas e danos 
causados à natureza são irreparáveis e devem ser considerados como prejuízo para a nação. A 
proposta apresentada visa alterar a situação levando a economia a pautar-se por um respeito ao 
meio ambiente e pelo compromisso com a subsistência das futuras gerações. 
Parecer:   
   Entendemos que os objetivos da proposição em estudo já se encontram contemplados nos termos 
em que se expressam as normas básicas sobre meio ambiente estabelecidas no texto do Projeto. 
Desta forma, concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:19261 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acresça-se ao Capítulo VI do Título IX, Meio  
Ambiente do Projeto de Constituição o seguinte,  
onde couber:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 347  

 

Art. - Será consignado percentual de  
recursos nos orçamentos da União, Estados e  
Municípios para o meio ambiente. 
Justificativa: 
A pesquisa e o conhecimento dos ecossistemas são de vital importância para sua efetiva 
preservação. A pesquisa não se concretiza sem recursos. O Poder Público deverá, portanto, 
promover a dotação de verbas orçamentárias que garantam condições efetivas de conhecimento e 
gerenciamento dos recursos naturais e do meio ambiente. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam fixar mecanismos de defesa do meio 
ambiente. No entanto, a proposição em estudo alvida matéria infraconstitucional, a ser mais 
adequadamente tratada na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:19262 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acresça-se ao Artigo 413 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo único:  
Parágrafo Único. Proíbe-se a importação,  
pesquisa, fabricação, armazenamento e transporte e  
transporte de artefatos bélicos químicos,  
biológicos e nucleares, competindo ao poder  
constituído o fiel cumprimento deste dispositivo,  
sob pena de responsabilidade. 
Justificativa: 
O armamentismo, pelo risco intrínseco a que expõe permanentemente a humanidade e o meio 
ambiente, representa uma das maiores ameaças à segurança e ao equilíbrio ecológico do planeta. 
Assim, é inadmissível que o país contribua direta ou indiretamente, por ação ou omissão, para o 
agravamento desse quadro.  
Parecer:   
   Concordamos inteiramente com os argumentos que justificam a proposição em estudo e 
entendemos que seu objetivo já se encontra contemplado nos termos em que se expressam 
as disposições sobre o meio ambiente - Capítulo VI do projeto.  
Desta forma, concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:19263 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acresça-se no Capítulo VI do Título IX do meio  
Ambiente, do Projeto de Constituição, o seguinte  
onde couber:  
Art. - A instalação e funcionamento em  
território nacional, de reatores nucleares que  
utilizem fissão nuclear dependerá de relatório de  
impacto ambiental, de plebiscito popular e de  
anuência do Congresso Nacional.  
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Parágrafo único. As atividades relacionadas à  
pesquisa nuclear deverão ser fiscalizadas pelo  
poder público, cabendo a este a indenização por  
qualquer dano à Sociedade. 
Justificativa: 
A atividade de pesquisa atômica e sua exploração energética expõem a comunidade a riscos 
consideráveis. Sendo assim a decisão sobre a instalação de reatores nucleares, deverá, com justiça, 
passar pelo direito de opinião de toda a sociedade e a anuência do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Entendemos que os objetivos da proposição em estudo já se encontram atendidos nos termos em 
que se expressam as disposições sobre o meio ambiente estabelecidas no texto do Projeto de 
Constituição, estando, inclusive, prevista a participação da comunidade na avaliação dos estudos 
prévios de impacto ambiental. Desta forma, concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:19265 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acresça-se ao Capítulo VI do Título IX, Do  
Meio Ambiente do Projeto de Constituição, o  
seguinte onde couber:  
Art.- A lei instituirá regimes tributários  
especiais para a criação de um fundo de  
conservação e recuperação do meio ambiente. 
Justificativa: 
A simples tributação de atividades consideradas poluidoras, se por um lado representa uma espécie 
de punição ao poluidor, por outro, dá margens a estimular a atividade poluidora como fonte geradora 
de receitas através de impostos. A proposta de criação de regimes tributários especiais, por sua vez 
abre a perspectiva de criação de incentivos para os que não poluem. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam fixar mecanismos de defesa do meio 
ambiente. No entanto, a proposição em análise aborda matéria que poderá ser mais adequadamente 
tratada na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:19266 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 407  
Acresça-se ao Artigo 407 do Projeto de  
Constituição, o que se segue.  
Artigo 407 ..................................  
§ 1o. - Qualquer do povo, o Ministério  
público e as pessoas jurídicas, na forma da lei,  
são partes legítimas para requererem a tutela  
jurisdicional necessária a tornar efetivo o  
cumprimento do direito referido no "caput" do  
presente artigo, isentando-se os autores, em tais  
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processos, das respectivas custas judiciais e do  
ônus da sucumbência, exceção feita à litigância  
em má fé.  
§ 2o. - Todo cidadão tem portanto direito de  
restituir a qualquer ordem que ofenda esses  
direitos, opondo-se à atuação seja do estado, seja  
da iniciativa privada que o ameace. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Os objetivos visados pela proposição já se encontram atendidos, no título que trata das Garantias 
Constitucionais, especialmente no artigo que prevê a ação popular, para, entre outros aspectos, 
anular ato ilegal ou lesivo ao meio ambiente. 
Desta forma, concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:19281 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   ONDE COUBER:  
Inclua-se no Artigo 408 do Meio Ambiente do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, onde couber, o seguinte:  
- Proíbe-se a instalação e funcionamento de  
reatores nucleares para produção de energia  
elétrica, exceto para finalidades científicas.  
§ 1o. - As demais atividades nucleares serão  
controladas pelo Poder Público, assegurando-se a  
fiscalização supletiva pelas entidades  
representativas da sociedade civil.  
§ 2o. - A responsabilidade por danos  
decorrentes da atividade nuclear independente da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios.  
§ 3o. - 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. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam fixar mecanismos de defesa do meio 
ambiente. No entanto, a proposição em análise aborda matéria infraconstitucional, a ser mais 
adequadamente tratada na legislação ordinária. Desta forma, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:19293 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA ao art. 414 do Projeto da  
Comissão de Sistematização.  
Dê-se ao art. 414 a seguinte redação:  
"Nenhum tributo incidirá sobre as entidades  
sem fins lucrativos dedicadas à defesa dos  
recursos naturais e do meio ambiente, no que tange  
exclusivamente aos seus objetivos institucionais e  
observados os requisitos estabelecidos em lei  
complementar." 
Justificativa: 
A experiente tem revelado que a imunidade outorgada às entidades sem fins lucrativos serve não raro 
à prática de abusos, que repercutem negativamente na consciência cívica dos contribuintes, como 
desfalcam os cofres públicos de receita legítima. 
Por isso, a emenda contém um acréscimo pelo qual o reconhecimento do benefício depende da 
observância dos requisitos estabelecidos em lei complementar. 
Parecer:   
   Os argumentos que justificam a proposição somam-se a outros em razão dos quais acolhemos 
Emenda anterior pela supres são do art. 414 do projeto de Constituição. Desta forma, concluímos 
pela prejudicialidade da Emenda em estudo. 
   
   EMENDA:19294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA ao art. 413 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização.  
Dê-se ao art. 413 a seguinte redação:  
"Art. 413 - A União, os Estados e os  
Municípios poderão criar fundos de conservação e  
recuperação do meio ambiente, constituídos por  
contribuições que incidam sobre atividades  
potencialmente poluidoras e a exploração de  
recursos naturais.  
Parágrafo Único - Lei complementar  
disciplinará a instituição das contribuições a que  
se refere este artigo, e estabelecerá critérios de  
partilha entre a União, Estados e Municípios das  
atividades fiscalizadoras e dos recursos dos fundos." 
Justificativa: 
Os Estados e Municípios estão mais diretamente ligados aos interesses que a proteção ao meio 
ambiente visa a preservar, podendo exercer tal função melhor do que a própria União, não se 
justificando, pois, atribuir tal proteção exclusivamente a esta, como fez o projeto. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam fixar mecanismos de defesa do meio 
ambiente. No entanto, a proposição em análise aborda matéria infraconstitucional, a ser mais 
adequadamente tratada na legislação complementar. Desta forma, concluímos pela rejeição da 
Emenda. 
   
   EMENDA:19394 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título Nono do Projeto  
de Constituição  
Dê-se ao Título nono do projeto de  
constituição a seguinte redação:  
"Título IX  
Da ordem social  
Capítulo I  
[...] 
CAPÍTULO VI  
DO MEIO AMBIENTE  
Art. 213. O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado, como bem de uso a que todos têm  
direito, impõe aos poderes públicos à coletividade  
medidas de proteção, preservando-o para futuras  
gerações, devendo o Poder Público:  
I - manter os processos ecológicos  
essenciais, garantindo o manejo espécies e dos  
ecossistemas, preservando a diversidade e a  
integridade do patrimônio genético e fiscalizando  
as entidades dedicadas à sua pesquisa e  
manipulação;  
II - promover a ordenação ecológica do solo,  
recuperando as áreas degradadas e definindo, em  
todas as Unidades da Federação, espaços  
territoriais e seus componentes a serem  
especialmente protegidos, vedada qualquer  
utilização que comprometa a integridade do meio  
ambiente;  
III - Instituir o gerenciamento costeiro, para  
garantia do desenvolvimento dos recursos marinhos  
e estabelecer monitoração da qualidade ambiental,  
com prioridade para as áreas críticas de poluição,  
mediante rede de vigilância ecotoxicológica;  
IV - exigir, para a instalação de atividade  
potencialmente, ecodegradante, estudo prévio de  
impacto ambiental, avaliado em audiências públicas;  
V - garantir o acesso livre, pleno e gratuito  
às informações sobre a qualidade de meio ambiente  
e promover a educação ambiental em todos os níveis  
de ensino;  
VI - capacitar a comunidade para a proteção  
do meio ambiente e a conservação dos recursos  
naturais, assegurada sua participação na gestão e  
nas decisões das instituições públicas  
relacionadas com o meio ambiente;  
VII - tutelar a flora e a fauna, vedando, na  
forma da lei, as práticas que coloquem sob riscos  
de extinção os animais ou os submetam à crueldade.  
Parágrafo único. Dependem de prévia  
autorização do Congresso Nacional os planos e  
programas relativos à utilização da Floresta  
Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal e da  
Zona Costeira, bem assim a instalação ou ampliação  
de centrais hidroelétricas de grande porte,  
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termoelétricas e indústrias de alto potencial poluidor.  
Art. 214. A exploração dos recursos minerais  
fica condicionada à conservação ou recomposição do  
meio ambiente afetado, exigíveis expressamente nos  
atos administrativos relacionados à atividade,  
dependentes da aprovação do órgão estadual a que  
estiver afeta a política ambiental do Município.  
Parágrafo único. O Congresso Nacional  
estabelecerá normas para a convocação das  
Forças Armadas à defesa dos recursos naturais e  
do meio ambiente, em caso de manifesta  
necessidade.  
Art. 215 A Lei criará um fundo de conservação  
e recuperação do meio ambiente, constituído, entre  
outros recursos, de contribuições que incidam  
sobre as atividades potencialmente poluidoras e a  
exportação de recursos naturais.  
§ 1o. As práticas e condutas lesivas ao meio  
ambiente, bem assim a omissão e desídia das  
autoridades encarregadas de sua proteção, serão  
consideradas crimes, na forma da lei, enquanto  
nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem  
fins lucrativos dedicados à defesa dos recursos  
naturais e do meio ambiente.  
§ 2o. Essas práticas serão equiparadas, por  
lei penal, ao homicídio doloso, quando produzirem  
efeitos letais ou danos graves e irreversíveis à  
saúde de agrupamentos humanos.  
§ 3o. O responsável é obrigado,  
independentemente da existência de culpa, a  
indenizar ou reparar integralmente os danos  
causados por sua ação ou omissão.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda apresentada prende-se essencialmente ao Projeto da Comissão de Sistematização, 
constituindo uma tentativa de simplificar a redação. Para tal, eliminou, em alguns casos, expressões 
prescindíveis, e, noutros casos, aglutinou dois ou três dispositivos num só.  
Entretanto, não levou em consideração o propósito atual de excluir do texto a matéria referente a 
legislação infraconstitucional - que, em ocasião propícia, deverá merecer apreciação favorável. 
Assim, apesar de reconhecermos que tal contribuição vem ao encontro do esforço do Relator em 
tornar mais sucinto o Substitutivo, não poderá ser acolhida na íntegra, já que se optará por outra 
redação.  
Em suma, a maior parte dos pontos expostos pela emenda em análise coincide com o que se 
pretende manter no Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:19728 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 413 o seguinte:  
§ Único - As florestas, os mangues e as  
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regiões do Pantanal e a orla litorânea merecerão  
especial proteção dos poderes públicos, que também  
procederão à renovação dos recursos naturais  
devastados. 
Justificativa: 
Dos mais variados setores da sociedade e das diversas correntes partidárias com assento no 
Congresso Nacional, têm-nos aflorado contribuições para a elaboração da Nova Carta Política do 
Brasil. 
Temos sido permeáveis a essas iniciativas e propostas, com espírito aberto ao livre exame crítico e 
ao intercâmbio de ideias, objetivos, soluções e convicções. 
No cadinho de energias renovadas da nacionalidade, que representa a Assembleia Nacional 
Constituinte, serão naturalmente depurados e aperfeiçoados, na busca incontida do modelo mais 
acorde com os destinos do país, as necessidades do nosso povo e os imperativos do 
desenvolvimento e, sobretudo, da justiça social. 
A emenda em tela figurou, pois, em um outro texto ou nos estudos que nos chegaram às mãos para 
apreciação descompromissada, e que, tem o mesmo caráter e finalidade, endereçamos a discussão 
pelos Eminentes colegas. 
Parecer:   
   Entendemos que os objetivos da proposição em estudo encontram-se sob o amparo das 
disposições básicas sobre meio ambiente inseridas no Projeto de Constituição. Aspectos de detalhe 
da proteção ambiental constituem matéria a ser regulamentada em legislação ordinária. Desta forma, 
concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:19845 PARCIALMENTE APROVADA 
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. 407, do Projeto de  
Constituição, um Parágrafo único, com nove  
Incisos, resultantes da modificação na redação dos  
Incisos de I a XI, do atual Art. 408, passando os  
arts. 407 e o 408 a terem a seguinte redação unificada:  
"Art. 407 - O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado é bem de uso comum ao qual todos tem  
direito, devendo os poderes públicos e a  
coletividade protegê-lo para as presentes e  
futuras gerações.  
Parágrafo único - Para assegurar a  
efetividade de direito referido neste artigo,  
incumbe ao Poder Público:  
I - Manter os processos ecológicos essenciais  
e garantir o manejo ecológico das espécies e  
ecossistemas;  
II - Preservar a diversidade e a integridade  
do patrimônio genético do País e fiscalizar as  
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de  
material genético;  
III - Promover a ordenação ecológica do solo  
e assegurar a recuperação de áreas degradadas;  
IV - Definir, em todas as unidades da  
Federação, espaços territoriais e seus componentes  
a serem especialmente protegidos, vedada a  
utilização que comprometa a integridade dos  
atributos que justifiquem sua proteção:  
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V - Estabelecer a monitorização da qualidade  
ambiental, com prioridade para as áreas críticas  
de poluição, mediante redes de vigilância  
ecotoxicológica;  
VI - Exigir, para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de significativa  
degradação do meio ambiente, estudo prévio de  
impacto ambiental, cuja avaliação será feita pelo  
Poder Público, ouvida a comunidade diretamente  
interessada;  
VII - Promover a educação ambiental em todos  
os níveis de ensino;  
VIII - Tutelar a fauna e a flora, vedando na  
forma da lei, as práticas que as coloquem sob  
risco de extinção ou submetam os animais à crueldade;  
IX - Controlar a produção, comercialização e  
emprego de técnicas, métodos e substâncias que  
comportem risco para o meio ambiente e a qualidade  
de vida." 
Justificativa: 
A presente modificação visa melhor sistematizar a matéria, transformando o atual art. 408 em 
Parágrafo Único do art. 407 e introduzindo alterações no elenco de incisos constante daquele artigo. 
Com a nova redação dada ao Parágrafo único e seus Incisos, foram modificados alguns, suprimidos 
outros, transferidos uns através de emendas para capítulo próprio do Projeto e finalmente, mantidos 
vários outros. 
No tocante às alterações, destaca-se a que foi dada ao Inciso IV, que determina a supressão no texto 
do Inciso da expressão "mediante lei", pelo fato de que compete precipuamente ao Executivo, por ser 
matéria administrativa, a criação das denominadas unidades de conservação: parques, reservas, 
estações ecológicas. etc. Seria um retrocesso indesejável na implantação de uma política nacional do 
meio ambiente, contrariando os modernos princípios da reforma administrativa, fazer depender de 
uma lei a criação desses tipos de unidades. Também no Inciso VI foi acrescida ao texto original a 
expressão "significativa", pelo fato de que o estudo de impacto ambiental é necessário apenas para 
certas situações. Regra geral, toda e qualquer atividade traz degradação ambiental, de modo que o 
dispositivo seria aplicado em todas aa hipóteses, caso não seja alterada a sua redação. Essa 
aplicação indiscriminada provocaria uma indesejada banalização do instrumento. 
O Inciso transferido foi o de nº V, do artigo 408, e os Incisos mantidos foram os de nº I, II, III. VI, IX e 
XI, do referido artigo, tendo os demais sido suprimidos. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:19846 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 412, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O artigo contém matéria inadequada ao texto constitucional, pois colide com as normas reguladoras 
do papel das Forças Armadas, devendo, assim, ser suprimida. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:19851 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 413, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O artigo estabelece disposição de natureza tributária que contraria a sistemática estabelecida no 
capítulo próprio do Projeto, assumindo, assim, feição do dispositivo anômalo. Deve, assim, ser 
suprimido. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:19853 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo Único, do art. 411, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O Parágrafo trata de matéria que deve ser remetida para a legislação ordinária, vez que o caput do 
artigo já estabelece os princípios essenciais. Por isso deve ser suprimido. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   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 objetiva transferir para a competência da União matéria que originariamente 
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:19855 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 100, Inciso XVI, Seção II,  
Capítulo I, Título V, do Projeto de Constituição,  
as seguintes alíneas, oriundas do art. 410:  
"Art. 100 - É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional:  
............................................  
XVI - aprovar previamente:  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) os planos e programas relativos à  
utilização da Floresta Amazônica, da Mata  
Atlântica, do Pantanal e da Zona Costeira;  
d) a instalação, ou ampliação de centrais  
hidroelétricas de grande porte, termoelétricas e  
de indústrias de alto potencial poluidor." 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva também transferir para o capítulo próprio, matéria que originariamente figura no 
art. 410 do Projeto de Constituição, de modo a melhor sistematiza-la, visto tratar-se de definição de 
competência do Congresso Nacional, embora relativa ao meio ambiente. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19856 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 415, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 415 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente sujeitarão os responsáveis a sanções  
penais e administrativas, na forma da lei,  
independentemente da indenização ou reparação  
integral do dano causado." 
Justificativa: 
A nova redação dada aos artigos visou sintetizar seus elementos essenciais, eliminando matéria não 
adequada à redação de norma constitucional e que deve ser remetida para a lei ordinária. 
Parecer:   
   Entendemos que, de fato, a matéria de que trata a proposição em estudo é de natureza 
infraconstitucional, sendo mais adequada sua abordagem pela legislação ordinária. Concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:19857 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 409, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 409 - A União, os Estados, o Distrito  
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Federal e os Municípios podem estabelecer,  
concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais, prevalecendo o  
dispositivo mais severo." 
Justificativa: 
A modificação visa eliminar da redação do artigo a ressalva final feita ao art. 54, Inciso XXIII, letra v, 
por não ser cabível, visto que o dispositivo citado diz respeito à competência da União para legislar 
sobre matéria diversas, dentre elas, a do meio ambiente. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição já estabelece a competência para legislar sobre proteção do meio 
ambiente e controle da poluição, inclusive atribuindo aos Estados e aos Municípios competência para 
suplementar a legislação federal em assuntos de seu interesse. Desta forma, concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda em exame. 
   
   EMENDA:20186 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 409  
Dê-se ao artigo 409, do projeto, a seguinte redação:  
Art. 409. - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e à  
defesa dos recursos naturais. 
Justificativa: 
Propomos a retirada da expressão “prevalecendo o dispositivo mais severo” por entendermos que a 
aplicação das penalidades será definida pelo Legislativo. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição já estabelece a competência para legislar sobre proteção ao meio 
ambiente, inclusive atribuindo aos Estados e aos Municípios competência para suplementar a 
legislação federal sobre assuntos de seu interesse. Desta forma, concluímos pela prejudicialidade da 
Emenda. 
   
   EMENDA:20187 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 408  
Inclua-se no Art. 408 do projeto o seguinte item:  
Item - Instituir a proteção ambiental como  
expansão da função social da propriedade  
prevalecendo a limitação sobre o uso do bem por  
parte do proprietário. 
Justificativa: 
A relação de administração, cuja característica é a finalidade pública, contrasta com a relação de 
direito subjetivo, cuja característica é a vontade do indivíduo. O direito de propriedade poderá sofrer 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 358  

 

limitações administrativas legitimas (devendo ser ressalvados o instrumento do tombamento, da Lei 
6.902 e de proteção de bacias hidrográficas) no interesse e benefício da coletividade. 
É necessário pensar uma nova concepção constitucional do direito de propriedade (pública ou 
privada, urbana ou rural) rigorosamente vinculada à sua função social, de modo que o exercício do 
direito seja facultado apenas em conformidade com o interesse da comunidade, inibindo-se assim 
condutas a ela lesivas. 
Parecer:   
   O art.12 do Projeto de Constituição subordina o exercício do direito de propriedade à conservação 
dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda em estudo. 
   
   EMENDA:20203 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 410  
c) Toda Importação dos Produtos Agropecuários  
in-natura, exigirá prévia autorização do Legislativo. 
Justificativa: 
É importante reverter o quadro perverso no Campo e na Cidade que haja uma ampla Reforma 
Agrária, Agrícola e Agronômica. 
Definitivamente a Constituinte se colocará entre o moderno, transformador, de acordo com a maioria 
da população brasileira, e os retrógados, conservadores, privilegiados e minoritários. 
Quanto a Reforma Agrária a situação é trágica, Países Capitalistas, desenvolvidos a concentração da 
terra tem um padrão médio em sociedades miseráveis como índia a Paquistão ela é muito forte e no 
Brasil é considerada absoluta. 
O Capitalismo selvagem praticado no País, nos deixa num primitivismo agrário, onde 0,9% das 
propriedades rurais (47.800 grandes propriedades) soma 31% da área agricultável. 
Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedades (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil e 
oitocentos proprietários), somam apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, esse antigo e grave 
problema nacional precisa ser atacado. 
Por a Reforma Agrária buscar resultados políticos (paz social) sociais (dignificar a vida no campo), 
econômicos (possibilitando o ingresso no mercado interno de milhões de brasileiros e a distribuição 
da renda). 
Reforma Agrícola: mais do que nunca precisamos definir a agricultura como função social. 
A Agricultura precisa ter função social, transformando-se em fim e não meio. 
Agricultura fim significa abastecer de alimentos o mercado interno, diminuir as distâncias das regiões, 
fixar dignamente o homem no campo e exportar os excedentes. 
Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver, tecnologia apropriada a uma realidade, 
respeitando o zoneamento agrícola e o manejo integrado dos solos e das águas. 
Acresce-se, ainda, que o Brasil precisa urgentemente de um Plano Agrícola do Médio e Longo Prazo, 
para possibilitar o planejamento, a organização e a segurança no meio rural.  
Parecer:   
   Entendemos que a proposição em estudo trata de matéria infraconstitucional, a ser mais 
adequadamente abordada pela legislação ordinária. Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:20280 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 413. 
Justificativa: 
É dispensável dispositivo constitucional específico para estabelecer que venha instituir fundo, porque 
o art. 294, de maneira genérica já determinou que eles somente poderão ser criados, mediante 
autorização de lei complementar. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20352 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se nova redação ao art. 412 do projeto, nos seguintes termos:  
Art. 412 - Em caso de manifesta necessidade,  
as Forças Armadas poderão, convocadas pelos  
Poderes Constituídos, atuar na defesa dos recursos  
naturais, do meio ambiente e da ecologia". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A proposição em estudo trata de matéria infraconstitucional ser mais adequadamente abordada 
pela legislação ordinária. Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:20445 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 410  
Suprima-se o art. 410 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A matéria versada no dispositivo em questão é da evidente competência do legislador ordinário, não 
cabendo nos estritos limites de uma norma Constitucional, que deve cuidar de estabelecer regras 
básicas e fundamentais, deixando para a lei complementar a previsão e a regulamentação dos 
problemas de ordem concreta. 
Eis, pois, o motivo da emenda supressiva. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:20540 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO VI DO TÍTULO IX  
DO MEIO AMBIENTE  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO VI DO  
TÍTULO IX DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO RELATOR  
CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUINTE REDAÇÃO:  
Título IX  
Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
Art. 169 - O meio ambiente adequado ao bem-  
-estar da sociedade, é bem de uso comum ao qual  
todos têm direito, devendo os Poderes Públicos e a  
coletividade protegê-lo para as presentes e  
futuras gerações. Para tanto, incumbe ao Poder Público:  
I - manter os processos ecológicos essenciais  
e garantir o manejo ecológico das espécies e  
ecossistemas;  
II - promover a preservação do solo e  
assegurar a recuperação de áreas degradadas;  
III - definir, mediante lei, espaços  
territoriais e seus componentes a serem  
especialmente protegidos, vedado qualquer modo de  
utilização que comprometa a integridade dos  
atributos que justifiquem sua proteção;  
IV - estabelecer a monitorização da qualidade  
ambiental, com prioridade para as áreas críticas  
de poluição, mediante redes de vigilância eco-  
-tóxicológica ;  
V - controlar a produção, comercialização e  
emprego de técnicas, estudos e substâncias que  
comportem risco para o meio-ambiente e qualidade  
de vida ;  
VI - exigir, para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio-  
-ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja  
avaliação será feita imediata e obrigatoriamente  
tornada pública;  
VII - garantir acesso livre, pleno e gratuito  
às informações sobre a qualidade do meio-ambiente;  
VIII - promover a educação ambiental em todos  
os níveis de ensino;  
IX - capacitar a comunidade para a proteção  
do meio-ambiente e a conservação dos recursos naturais;  
X - tutelar a fauna e a flora vedando, na  
forma da lei, as práticas que as coloquem sob  
risco de extinção ou submetam os animais à  
crueldade;  
XI - instituir o sistema nacional de  
gerenciamento de recursos hídricos, tendo como  
unidade básica a bacia hidrográfica.  
Parágrafo Único - A União, os Estados e os  
Municípios, ouvido o Poder Legislativo, podem  
estabelecer, concorrentemente, restrições legais e  
administrativas visando à proteção ambiental e a  
defesa dos recursos naturais.  
Art. 170. As atividades nucleares de qualquer  
natureza serão controladas pelo Poder Público.  
§ 1o. A responsabilidade por danos  
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decorrentes da atividade nuclear é independente da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
legal relativa aos valores indenizatórios.  
§ 2o. A atividade nuclear em território  
nacional somente será admitida para fins pacíficos.  
§ 3o. O Congresso Nacional fiscalizará o  
cumprimento do disposto neste artigo.  
Art. 171 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio-ambiente, bem como a omissão e desídia das  
autoridades competentes para sua proteção serão  
penalizadas na forma da lei. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico. ”  
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições sugeridas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida elevados. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito da proposição, pela colaboração que oferece no sentido de sintetizar o 
texto constitucional.  
Em seu objetivo e em parte de seu conteúdo, ela coincide com Emenda anteriormente acolhida. 
Desta forma, concluímos por sua aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:20551 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 408 do Projeto de  
Constituição, o seguinte item XII:  
"XII - elaborar legislação específica  
disciplinando o uso de agrotóxicos em seu  
território, respeitadas as disposições de lei  
federal sobre a matéria." 
Justificativa: 
O controle eficaz sobre a comercialização e manuseio de produtos agrotóxicos torna-se 
indispensável, em todos os Estados da Federação, como forma de coibir práticas criminosas contra a 
população brasileira. 
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Parecer:   
   O Projeto de Constituição já estabelece a competência para legislar sobre proteção do meio 
ambiente e controle da poluição, inclusive atribuindo aos Estados e aos Municípios competência para 
suplementar a legislação federal em assuntos de seu interesse. Entendemos que o uso de 
agrotóxicos constitui matéria a ser regulamentada pela legislação ordinária referente á proteção ao 
meio ambiente. Desta forma, concluímos pela prejudicialidade da Emenda em exame. 
   
   EMENDA:20557 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "a" do Artigo 410 do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação,  
acrescentando-se ao artigo o seguinte Parágrafo Único:  
"Art. 410 - ............................... 
a) os planos e programas relativos à utilização  
da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do  
Pantanal, da Zona Costeira e das Bacias  
Hidrográficas, que constituem patrimônio nacional,  
cuja utilização far-se-á em condições que  
assegurem a conservação de seus ecossistemas.  
Parágrafo único - O Poder Público implantará  
as Unidades de Conservação e, criará as Reservas  
Extrativistas na Amazônia, como propriedades da  
União, para garantir a sobrevivência das  
populações locais que exercem atividades  
econômicas tradicionais, associadas à preservação  
do meio ambiente". 
Justificativa: 
Subscreveram emenda semelhante o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o Centro de 
Trabalhadores da Amazônia, a Comissão Pastoral da Terra e o Instituto de Estudos Amazônicos, ao 
lado de milhares de eleitores de todo o País. Ao apresenta-la, adaptando-a ao Projeto de 
Constituição, queremos prestigiar iniciativa de tão grande alcance social, cuja justificação adotamos, 
nos termos seguintes: 
“É preciso também que os principais ecossistemas do País sejam considerados patrimônio nacional e 
que as decisões sobre sua exploração sejam feitas no âmbito do Congresso Nacional com base em 
informações confiáveis e acessíveis a todos. A floresta Amazônica não pode ser vista como um 
espaço vazio a ser depredado por grupos econômicos nacionais ou internacionais com projetos de 
exploração a curto prazo. A riqueza da mata amazônica vem sendo preservada pelos indígenas e 
pelas populações extrativistas locais (seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, entre outros) que dela 
fazem uso não predatório e que, apesar de lá viverem há mais de cem anos, não têm garantidos seus 
direitos sociais básicos. As Reservas Extrativas constituem uma alternativa de desenvolvimento 
sustentado das áreas florestais ocupadas, a melhoria das condições de vida das populações 
amazônicas e a garantia de que as futuras gerações poderão também dispor desses recursos”. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:20559 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao atual artigo 408 do Projeto  
de Constituição, os seguintes itens, renumerando-  
se os subsequentes:  
"VIII - prevenir e controlar a poluição e  
seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
IX - criar e desenvolver reservar e parques  
naturais e de recreio, bem como classificar e  
proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a  
conservação da natureza;  
X - promover o aproveitamento racional dos  
recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade  
de renovação e a estabilidade ecológica". 
Justificativa: 
É dever do Estado a preservação do meio ambiente, de forma sistemática. Por isso apresentamos 
esta emenda, incluindo referidos itens ao Projeto de Constituição. 
Parecer:   
   Entendemos que os objetivos da proposição em estudo já se encontram contemplados na forma em 
que se expressam as disposições sobre meio ambiente inseridas no Projeto de Constituição. Desta 
forma, concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:20561 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê ao caput do Artigo 408 e ao item VIII do mesmo  
Artigo do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 408 - O exercício do direito de  
propriedade subordina-se ao bem-estar da  
coletividade, à conservação dos recursos naturais  
e à proteção do meio ambiente, incumbindo ao Poder  
Público:  
..............................  
VIII - assegurar a todos o direito à  
informação, relação às condições ambientais,  
planos, programas, projetos e atividades  
potencialmente causadoras de degradação ambiental  
e que afetem a qualidade de vida.  
Justificativa: 
Subscreveram emenda semelhante o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o Centro de 
Trabalhadores da Amazônia, a Comissão Pastoral da Terra e o Instituto de Estudos Amazônicos ao 
lado de milhares de eleitores de todo o País. Ao representa-la adaptando-a ao Projeto de 
Constituição, queremos reafirmar a necessidade desta iniciativa de tão grande alcance social. Na 
justificação salienta-se que a relação entre exploração dos recursos naturais existentes no território 
nacional, melhoria das condições de vida da população brasileira e integridade do meio ambiente 
deve estar assegurada na nova Constituição. Para isso é necessário assegurar, no Texto 
Constitucional, o direito ao uso social da propriedade, bem como o direito à informação, com relação 
às condições ambientais, planos, programas, projetos e atividades potencialmente causadoras de 
degradação ambiental e que afetam a qualidade de vida da população. 
Parecer:   
   O art. 12 do Projeto de Constituição subordina o exercício do direito de propriedade à conservação 
dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente e assegura o direito à informação. Desta forma, 
concluímos pela prejudicialidade da Emenda em estudo. 
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   EMENDA:20583 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 407 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 407 - O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado é bem de uso comum ao qual todos têm  
direito, devendo os poderes públicos e a  
coletividade protegê-lo de forma a preservar sua  
integridade e identidade física, histórica e  
cultural para as presentes e futuras gerações". 
Justificativa: 
Subscreveram emenda idêntica o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Centro de Trabalhadores 
da Amazônia, Comissão Pastoral da Terra, Instituto de Estudos Amazônicos ao lado de milhares de 
eleitores de todo o País. Ao apresenta-la, adaptando-a ao Projeto de Constituição, queremos 
prestigiar iniciativa de tão grande alcance social, pois é necessário assegurar, no Texto 
Constitucional, o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. 
Parecer:   
   Os objetivos da proposição em estudo já se encontram atendidos pelo Art.407, em sua atual 
redação, combinado com o Art. 17, do Projeto de Constituição. Desta forma, concluímos 
pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:20663 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 407 pelo seguinte:  
Art. 407 - "A preservação do patrimônio  
ecológico do país é um dever do Estado e uma  
obrigação de todo cidadão e de qualquer  
instituição. Todos serão parte legítima para  
pleitear na Justiça, através de rito sumaríssimo,  
medidas de proteção ao meio ambiente e de  
preservação das áreas declaradas parques e  
reservas naturais, inclusive indígenas. Igual  
proteção é devida ao patrimônio histórico, aos  
sítios arqueológicos e aos bens declarados  
patrimônio público inalienável, como as praias, as  
fontes de água, os rios, os lagos e todos os  
demais que a lei indicar. A ação do Estado na  
defesa do meio ambiente será exercida através da  
Curadoria do Meio Ambiente, que existirá  
obrigatoriamente junto ao Ministério Público." 
Justificativa: 
A preservação da qualidade da vida e do meio-ambiente deve constar da Constituição, através de 
princípios e diretrizes sintetizados da emenda, cabendo à legislação ordinária, dispor sobre as 
medidas complementares necessárias à aplicação desse preceito constitucional. 
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Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20830 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o inciso VII do § 1o. do  
Art. 295, do Substitutivo do Relator  
Art. 295 ................................. 
§ 1o. ......................................  
VII - determinar medidas de proteção à fauna  
e a flora e de punição aos que transgredirem as  
leis que proíbem práticas que exponham animais à  
extinção ou a crueldade. 
Justificativa: 
Trata-se de um dispositivo da maior importância e que não deve ser apresentada sem institucionalizar 
as punições aos que transgredirem as normas de proteção à natureza. Nossa propositura tem o 
objetivo de obter esse acréscimo de mérito, sem maior extensão do texto. 
Parecer:   
   O objetivo da proposição já se encontra suficientemente atendido pelo Substitutivo. Concluímos 
pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20932 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 296 do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação, acrescentando-se três  
incisos:  
"Art. 296. O direito à propriedade privada do  
solo, na área rural, e ao exercício de atividades  
econômicas, na área urbana, implica o dever de  
zelar pelo equilíbrio ecológico necessário ao bem-  
estar comum e a lei federal disporá sobre os  
crimes contra o meio ambiente, observando os  
seguintes princípios:  
I - a gradação de pena deverá incluir a  
prisão e/ou a perda do direito de propriedade,  
para os casos que estabelecer;  
II - todo dano causado ao equilíbrio  
ecológico obriga a recuperação e/ou indenização às  
vítimas ou herdeiros, sem prejuízo das demais  
sanções penais e/ou administrativas;  
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III - os crimes de que trata o "caput" deste  
artigo são passíveis de ação popular." 
Justificativa: 
As normas que regem, atualmente, no Brasil, a proteção ao meio ambiente, são corretas, mas não 
eficazes. Entre a legislação e seu efetivo cumprimento vai uma inacreditável distância, que é a 
medida dos abusos e crimes de toda ordem que se cometem, diariamente, contra a vida da 
população, através de danos causados ao seu meio ambiente. 
Se consideramos o que representam os recursos naturais dilapidados; o transtorno social e 
econômico decorrente do desiquilíbrio ecológico; a gravidade da alteração de condições de 
reprodução de cadeias vitais básicas para a própria qualidade e quantidade dos nossos suprimentos 
alimentares, diríamos que a preocupação com o montante de nossa dívida externa é de atroz 
ingenuidade. 
O que perdemos em patrimônio real, aí inclusa a saúde pública, é muito maior, sem dúvida. 
Vivemos uma situação esquizofrênica, dividida. Legislamos bem sobre meio ambiente, mas não 
temos nenhum compromisso com a relação de causa e efeito. Por vários motivos: secular 
condescendência, tibieza e aliança do Estado com grupos econômicos e elites do poder; falta de 
instrumentos de defesa e de consciência na sociedade; e, sobretudo, certeza de impunidade por 
parte dos transgressores. 
A Constituinte deverá, pela primeira vez, no País – e este é um dado histórico da maior 
transcendência – dar poder à comunidade, responsabilidade ao Estado e impor limites severos à 
ação dos predadores do patrimônio público. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20949 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do art. 295 do  
Substitutivo do Relator o seguinte inciso VIII:  
"Art. 295. ..................................  
§ 1o. ......................................  
I - ........................................  
............................................  
VII - ......................................  
VIII - fornecer à sociedade, através de  
quaisquer agências públicas, informações  
sistemáticas sobre a qualidade do meio ambiente e  
sobre as medidas tomadas para preservá-lo." 
Justificativa: 
A maior inovação a ser introduzida pela Constituição será, sem dúvida, o direito a qualidade de vida, 
já consagrado em outras Constituições modernas. 
Além de se estipular medidas concretas em defesa do equilíbrio ecológico do meio ambiente, torna-
se necessário, assegurar que o Estado forneça à sociedade informações sobre a qualidade do meio 
ambiente e as medias tomadas para preservar ou corrigir. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:21279 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no art. 295, o seguinte item VIII:  
"Art.295 - ............................. 
VIII - Conceder incentivos fiscais para  
programas implantados pela iniciativa privada para  
conservação, reprodução e renovação da fauna e  
da flora." 
Justificativa: 
Muitos particulares, ecologistas, técnicos e professores investem em programas beneficiando flora e 
fauna brasileira. 
É justo que o poder público os incentive, auxiliando-os a manter e ampliar atividade tão benéfica. 
Parecer:   
   A proposição trata de matéria infraconstitucional.  
Concluímos pela rejeição. 
   
   EMENDA:21328 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Artigo 296 passa ter a seguinte redação:  
Art. 296 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente, bem como a omissão e desídia das  
autoridades competentes para sua proteção, serão  
consideradas crimes inafiançáveis.  
Parágrafo único. Todos os meios utilizados na  
depredação do meio ambiente serão, quando  
apreendidos, imediatamente incorporados ao  
patrimônio do Estado da Federação em que ocorrer a  
apreensão. 
Justificativa: 
A Constituição deve garantir a todos os cidadãos o direito a um ambiente sadio e adequado para o 
desenvolvimento da vida, e sem dúvida, só conseguiremos assegurar este direito se preservarmos o 
meio ambiente equilibrado ecologicamente. 
Se pretendemos regular de forma definitiva a convivência do homem no meio ambiente, precisamos 
definir a partir da Constituição, são as punições aos depredadores da natureza. 
É com este intuito que apresentamos no primeiro artigo dispositivos que dificultaram atividade do 
depredador, pois estabelecendo a inafiançabilidade do crime e o posterior julgamento sob o rigor do 
Código Penal, inevitavelmente ocorrerá a diminuição destas ações, devido à rigidez das sanções. 
A outra forma de acabar com a ação destruidora do meio ambiente é inviabilizar economicamente 
esta atividade, neste sentido propomos a incorporação ao Estado dos meios utilizados na 
depredação. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21461 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 295, do Substitutivo do Relator o seguinte § 5o.:  
Art. 295 ....................................  
§ 1o. - ....................................  
I - ........................................  
............................................  
VII - ......................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - ....................................  
§ 5o. - É vedada a exportação de toras,  
pranchas e tábuas de madeira em bruto, de espécies  
das florestas nativas. 
Justificativa: 
A inserção da presente emenda no texto constitucional, significa medida concreta para garantir a 
proteção ambiental e a defesa dos recursos naturais, além de adequar a oferta interna às 
necessidades do mercado em termos de quantidade e qualidade. 
Se essa medida se concretizar, estaremos então, pondo fim a devastação dos exportadores, que em 
busca mogno cerejeira e outras madeiras nobres, tudo destroem, causando danos irreparáveis à 
natureza e ao meio ambiente. 
Não temos conhecimento, de que no Brasil exista planos ou projetos de reflorestamento de florestas 
naturais. Destrói-se tudo e planta-se “pinus-ellioti” e “eucaliptos” no lugar da arvores naturais que a 
natureza levou centenas de anos para formar. 
Vamos exportar sim, mas o produto beneficiado, através de móveis, tão e somente, pois estaremos 
gerando empregos e maiores divisas já que os preços serão outros. 
A exportação, também encarece a oferta mercado interno levando por exemplo o mogno a preços 
absurdos de até... Cz$ 15.000,00 (quinze mil cruzados) o meto cúbico. 
Ressalta-se ainda, que é o Mogno classificado para o mercado interno, pois o “filé-mignon” vai para a 
exportação, sob a classificação de “Faz e Seleto”. 
A aprovação da presente emenda, além de incentivar a indústria moveleira nacional, gerando 
empregos e menores divisas, constitui-se na salvação da própria Amazônia, santuário da fauna e 
flora brasileira, que hoje encontra-se seriamente ameaçada. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o mérito das iniciativas que procuram fixar formas de proteção ambiental. No 
entanto, a proposição em estudo, não obstante a reconhecida importância de seu tema, trata de 
matéria infraconstitucional.  
Concluímos pela rejeição. 
   
   EMENDA:21588 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 295 o seguinte parágrafo:  
§ - para assegurar maior eficácia nesta  
matéria, os Estados e municípios deverão ter  
legislação própria, face ás suas peculiaridades  
regionais e locais. 
Justificativa: 
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A falta de maior definição de competências no conjunto das esferas do Poder Público, bem como a 
ausência de poder de sanção, em especial no âmbito dos Municípios, tem feito inoperantes, muitos 
esforços de preservação e controle do meio ambiente. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposição já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:21626 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 295 o seguinte parágrafo:  
§ - Os projetos de florestamento e  
reflorestamento conterão no mínimo 20% (vinte por  
cento) de essências florestais regionais nativas,  
conforme os critérios definidos pelos órgãos  
federais, estaduais ou municipais encarregados da  
política florestal. 
Justificativa: 
A exploração itinerante, incapaz por suas próprias características, de criar condições para a 
renovação dos recursos, causou, e ainda causa, malefícios imensos. 
É de importância conciliar a conservação da natureza com sua exploração econômica, de modo a 
possibilitar a existência humana em si mesma. 
Parecer:   
   A emenda propõe acrescentar parágrafo ao art. 245 do Substitutivo.  
A proposta porém, não é matéria constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21856 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo a substituir: Inciso IV,  
Parágrafo 1o.; do art. 295, do Substitutivo do Relator  
Dê-se ao inciso IV, do parágrafo 1o., do art.  
295, a seguinte redação:  
"IV - Exigir para a instalação de obras ou  
atividades definidas em lei como potencialmente  
causadoras de significativa degradação do meio  
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a  
que se dará publicidade, preservadas as  
informações confidenciais que contenha". 
Justificativa: 
A redação proposta mantém, na íntegra, a redação do relator, acrescentando-lhe, apenas, as 
expressões grifadas “definidas em lei como” e “preservadas as informações confidenciais que 
contenha. ” 
Todas as atividades de transformação realizadas pelo homem são potencialmente poluidoras. Deve-
se discernir, entre elas, as que possam apresentar maior risco de comprometimento do meio 
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ambiente. Destas, relacionadas previamente em lei, e atendidas as condições próprias do projeto, 
pode e deve a autoridade competente exigir estudo prévio de impacto ambiental. 
Tal estudo, por sua vez, conterá frequentemente informações de natureza confidencial – seja sobre a 
tecnologia adotada para prevenir ou corrigir o impacto da atividade sobre o meio-ambiente. Tais 
informações devem ter seu sigilo sob proteção legal, com o fim de evitar que sua divulgação 
proporcione vantagens indevidas a terceiros interessados, inclusive concorrentes. 
A redação proposta mantem, na integra, a redação do relator, acrescentando-lhes, apenas, as 
expressões grifadas “definidas em lei como” e “preservadas as informações confidenciais que 
contenha”. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:21975 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 295 § 3o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 3o. do Art. 295:   
§ 3o. - A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira e a Reserva  
Ecológica do TAIM são patrimônio nacional e sua  
utilização far-se-á dentro de condições que  
assegurem a conservação de seus recursos naturais  
e de seu meio ambiente. 
Justificativa: 
Para a preservação das aves é necessário a existência de Reservas Ecológicas distantes umas das 
outras, a fim de que elas possam pousar, na época da migração. 
Parecer:   
   A modificação proposta envolve matéria infraconstitucional. Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:22186 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 § 2o. (renumerando-se os  
demais) ao Inciso III do Artigo 295, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, com a seguinte redação:  
"Art. 295 - ................................  
§ 1o. - ....................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
§ 2o. - Como reserva natural, a região do  
pantanal mato-grossense será preservado, sob a  
guarda do Exército Brasileiro." 
Justificativa: 
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Os seres humanos, buscando o desenvolvimento econômico, e o gozo das riquezas naturais, 
deverão enfrentar a realidade de que os recursos da natureza e a capacidade dos ecossistemas são 
limitados e, por conseguinte, deverão considerar as necessidades das gerações futuras. 
Se a finalidade do desenvolvimento consiste em proporcionar o bem-estar social e econômico, o 
objetivo da conservação é mantar a capacidade da Terra em sustentar esse desenvolvimento e 
garantir a vida. 
Há duas características que distinguem nossa época. Uma reside na capacidade quase ilimitada dos 
seres humanos de criarem e construírem, com a sua contrapartida para destruir e aniquilar. 
Entre os últimos, estão aqueles dotados do espírito eminentemente predatório, que agridem a 
natureza com fins meramente mercantilistas, que, sistematicamente, se lançam à destruição da 
natureza. Isto é uma constatação universal. 
No Brasil o quadro não é diferente. 
No pantanal mato-grossense, a matança de animais está levando certos espécimes à sua extinção. 
Todavia, a ofensiva irracional dos predadores desatinados não se restringe à fauna, atingindo, 
também, a flora. 
Para pôr cobro a essa situação indesejável, propomos a guarda do pantanal mato-grossense pelos 
contingentes do Exército Brasileiro, pois sua vivência e experiências em casos semelhantes são por 
todos conhecidas e, bem assim, a sua eficiência. 
Desta maneira, a preservação do pantanal que é de suma importância aos interesses nacionais, 
estará garantida.  
Parecer:   
   A modificação proposta envolve matéria infraconstitucional. Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:22397 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 295 o seguinte parágrafo:  
§ - As usinas, que operam com reator nuclear,  
deverão ter sua localização definida por lei  
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
Justificativa: 
Recentes acontecimentos que ameaçaram, dentre outras, comunidades americanas e soviéticas, 
exigem mais cautela nessas concessões, segundo critérios sempre voltados para os fundamentos 
técnico-científicos do problema, bem como a defesa do equilíbrio ecológico. 
Parecer:   
   Entendemos que a matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo, 
especialmente quanto ao que decorre do art. 234 combinado com o art. 295.  
Concluímos, pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:22814 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao Art. 295, parágrafo 1o. o  
inciso VIII com a seguinte redação:  
VIII - A União e o Estado atenderão ao  
resultado da consulta plebiscitária municipal  
sempre que pretenderem implantar grandes obras, a  
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exemplo de aeroporto, hidrelétrica, polo  
petroquímico ou empreendimentos que possam trazer  
riscos e perigos ou transtornos além dos normais,  
tais como usina nuclear e depósito de material atômico. 
Justificativa: 
Não pode a União continuar a submeter as populações locais ao risco, perigo e incômodo que as 
grandes obras proporcionam. Desse modo, é mais que justo que com esses empreendimentos 
concorde ou não a população, que suportará o ônus decorrente da sua implantação. 
Ademais, a necessidade de plebiscito obrigará a União e, conforme o caso, o Estado, a cercar o 
empreendimento de todas as garantias e a esclarecer a população da ausência de qualquer risco, 
perigo ou incômodo além dos normais. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:22969 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX - Capítulo VI  
Inclua-se, após o art. 295, um dispositivo  
com a seguinte redação, renumerando-se os demais  
artigos.  
"Art. As ilhas oceânicas são consideradas  
centros de preservação ecológica e de incentivo turístico." 
Justificativa: 
É imprescindível cuidar da preservação da ecologia nas ilhas oceânicas. O acesso às visitações 
turísticas deve ser admitido e assegurado. 
Parecer:   
   A proposição trata de matéria infraconstitucional. Concluímos pela rejeição. 
   
   EMENDA:22970 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX - Capítulo VI  
Inclua-se no Capítulo VI, denominado "do Meio  
Ambiente", um dispositivo com a seguinte redação,  
onde couber:  
"Art. - O espaço atmosférico, as águas  
continentais e interiores, o subsolo, com os seus  
elementos naturais, a flora e a fauna silvestres,  
os monumentos arqueológicos e os sítios históricos  
são recursos ambientais e propriedade de todo o  
povo. O Estado regulará sua utilização e os  
preservará de degradação.  
Parágrafo - Cabe a qualquer cidadão ou pessoa  
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jurídica promover a proteção do direito assegurado  
neste artigo." 
Justificativa: 
Parece-me que o tema relativo ao meio ambiente, por sua importância, exige uma incisiva definição 
da lei Maior. O enunciado deve ser amplo, fixando-se, inclusive, que a proteção desse direito 
incumbirá a qualquer do povo e mesmo às pessoas jurídicas. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:23046 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se no Título IX, capítulo VI - do  
Meio Ambiente o seguinte Artigo, onde couber:  
Art. "O incentivo à pesquisa da fissão  
atômica cm fins bélicos ou para energia nuclear só  
será permitido, depois que fiquem esgotadas todas  
as alternativas energéticas existentes no país." 
Justificativa: 
Com esta emenda procura-se impedir que o Brasil entre no campo nuclear com fins bélicos ou 
manipule esse tipo de energia que constitui um atentado à humanidade e ainda traz séria agressão 
ao meio-ambiente. 
Parecer:   
   Os objetivos da proposição já se encontram suficientemente contemplados pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:23054 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se no título IX Capítulo VI - Do  
Meio Ambiente o seguinte artigo, onde couber:  
Art. Dependem de autorização do Congresso  
Nacional a instalação ou ampliação de centrais  
hidroelétricas de grande porte, termoelétricas,  
termonucleares e de indústrias de alto potencial  
poluidor, depois de ouvidas as populações  
potencialmente atingidas. 
Justificativa: 
A preservação do Meio-Ambiente é dever desta Constituinte e entendermos serem as populações 
atingidas e seus representantes no Congresso Nacional responsáveis pelo futuro da nossa ecologia. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo. Concluímos pela rejeição da 
Emenda. 
   
   EMENDA:23085 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao Art. 295 o seguinte parágrafo:  
§ 5o. - A lei criará um fundo de conservação  
e recuperação do meio ambiente construído, entre  
outros recursos, por um mínimo de cinco inteiros  
por cento das receitas da União, por contribuições  
que incidam sobre as atividades potencialmente  
poluidoras e a exploração de recursos naturais. 
Justificativa: 
Dada a importância da questão ambiental, entendemos ser necessário a fixação de índice mínimo de 
despesas da União com o setor. 
Parecer:   
   Consideradas as diretrizes estabelecidas sobre a matéria pelo Substitutivo, concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:23877 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 295 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização o  
seguinte item:  
Art. 295 -...................................  
"VIII - estabelecer controle de uso manuseio  
e aplicação de agrotóxicos". 
Justificativa: 
Creio ser da mais absoluta necessidade inserir no Capítulo VI (que trata do Meio Ambiente) do Título 
IX dispositivo que atribua ao Estado estabelecer controle de uso, manuseio e aplicação de 
agrotóxicos. 
Só assim estaremos preservando o meio ambiente, eis que o uso imoderado de agrotóxicos tem 
trazido prejuízos consideráveis à nossa fauna e flora. 
Parecer:   
   Convém ressaltar o elevado mérito de proposições que buscam fixar formas de proteção ambiental. 
No entanto, o objetivo da Emenda em exame já se encontra atendido pelo Substitutivo, 
especialmente pelo art. 295, § 1o., item V.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:24077 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 295  
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Altere-se o item IV do Art. 295, dando-lhe esta redação:  
"Art. 295 - ................................  
............................................  
IV - exigir, para instalação de obras ou  
atividade potencialmente causadoras de  
significativa degradação do meio ambiente, estudo  
prévio de impacto ambiental, bem como anuência das  
populações diretamente afetadas". 
Justificativa: 
As populações diretamente atingidas por projetos de impacto ambiental devem, preferencialmente, 
manifestar-se sobre a conveniência ou não de sua implantação em seus territórios. 
Parecer:   
   O objetivo da proposição já se encontra suficientemente contemplado pelo Substitutivo. Concluímos 
pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:24270 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título IX do Substitutivo do Relator  
O Título IX do Substitutivo do Relator passa  
a ter a seguinte redação:  
"Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Disposição Geral  
[...] 
Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
Art. 213. O meio ambiente ecologicamente  
equilibrado como bem de uso a que todos têm  
direito, impõe aos poderes públicos e à  
coletividade medidas de proteção, preservando-o  
para futuras gerações, devendo o Poder Público:  
I - manter os processos ecológicos  
essenciais, garantindo o manejo das espécies e dos  
ecossistemas, preservando a diversidade e a  
integridade do patrimônio genético e fiscalizando  
as entidades dedicadas à sua pesquisa e manipulação;  
II - promover a ordenação ecológica do solo,  
recuperando as áreas degradadas e definindo, em  
todas as Unidades da Federação, espaços  
territoriais e seus componentes a serem  
especialmente protegidos, vedada qualquer  
utilização que comprometa a integridade do meio  
ambiente;  
III - instituir o gerenciamento costeiro,  
para garantia do desenvolvimento dos recursos  
marinhos e estabelecer monitoração da qualidade  
ambiental, com prioridade para as áreas críticas  
de poluição, mediante rede de vigilância  
ecotoxicológica;  
IV - exigir, para a instalação de atividade  
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potencialmente ecodegradante, estudo prévio de  
impacto ambiental, avaliado em audiências públicas;  
V - garantir o acesso livre, pleno e gratuito  
às informações sobre a qualidade do meio ambiente  
e promover a educação ambiental em todos os níveis  
de ensino;  
VI - capacitar a comunidade para a proteção  
do meio ambiente e a conservação dos recursos  
naturais, assegurada sua participação na gestão e  
nas decisões das instituições públicas  
relacionadas com o meio ambiente;  
VII - tutelar a flora e a fauna, vedando, na  
forma da lei, as práticas que coloquem sob riscos  
de extinção os animais ou os submetam à crueldade.  
Parágrafo único. Dependem de prévia  
autorização do Congresso Nacional os planos e  
programas relativos à utilização da Floresta  
Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal e da  
Zona Costeira, bem assim a instalação ou ampliação  
de centrais hidroelétricas de grande porte,  
termoelétricas e indústrias de alto potencial poluidor.  
Art. 214. A exploração dos recursos minerais  
fica condicionada à conservação ou recomposição do  
meio ambiente afetado, exigíveis expressamente nos  
atos administrativos relacionados à atividade,  
dependentes da aprovação do órgão estadual a que  
estiver afeta a política ambiental do Município.  
Parágrafo único. O Congresso Nacional  
estabelecerá normas para a convocação das Forças  
Armadas à defesa dos recursos naturais e do meio  
ambiente, em caso de manifesta necessidade.  
Art. 215. A Lei criará um fundo de  
conservação e recuperação do meio ambiente,  
constituído, entre outros recursos, de  
contribuições que incidam sobre as atividades  
potencialmente poluidoras e a exportação de  
recursos naturais.  
§ 1o. As práticas e condutas lesivas ao meio  
ambiente, bem assim a omissão e desídia das  
autoridades encarregadas de sua proteção, serão  
consideradas crimes, na forma da lei, enquanto  
nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem  
fins lucrativos dedicadas à defesa dos recursos  
naturais e do meio ambiente.  
§ 2o. Essas práticas serão equiparadas, por  
lei penal, ao homicídio doloso, quando produzirem  
efeitos letais ou danos graves e irreversíveis à  
saúde de agrupamentos humanos.  
§ 3o. O responsável é obrigado,  
independentemente da existência de culpa, a  
indenizar ou reparar integralmente os danos  
causados por sua ação ou omissão.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:24373 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 232 e 233 e seus  
parágrafos; § 2o. do Art. 295 e § 2o. do Art. 302.  
Substitua-se os Artigos e parágrafos acima  
mencionados pelo de redação seguinte:  
"Art. (233) A pesquisa e a lavra dos recursos  
minerais, bem bom o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou  
concessão do Governo Federal, na forma da lei, e  
não poderão ser transferidas sem prévia anuência  
do poder concedente.  
§ 1o. No interesse nacional, a lei regulará  
as condições específicas quando essas atividades  
se desenvolverem em faixa de fronteira ou em  
terras indígenas.  
§ 2o. Não dependerá de autorização ou  
concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida, na forma  
especificada em lei." 
Justificativa: 
As disposições constantes dos artigos e parágrafos que se pretende substituir com a presente 
proposta encerram, em seu bojo, princípios que tornam praticamente inviável o desenvolvimento do 
setor mineral brasileiro. Tal fato é inadmissível, particularmente se considerarmos a grande formação 
geológica favorável que o BRASIL abriga em seu Território e a crescente importância estratégica dos 
bens minerais no desenvolvimento socioeconômico das nações. O Produto Mineral Brasileiro – que 
hoje representa cerca de 4% do PIB -, é reconhecidamente baixo em relação à potencialidade do 
País. É evidente, também, a escassez de capital nacional disponível para aumenta-lo, em proporções 
mais aceleradas. Verifica-se, ainda, ser conhecidamente insuficiente a capacidade de o País vir a 
gerar as divisas necessárias para fazer frente aos seus compromissos financeiros internacionais e à 
importação de bens vitais para o seu desenvolvimento. 
Neste contexto, os fundamentos da atividade minerária necessitam ser convenientemente abordados 
no texto constitucional, de forma a irradiar estímulos para o seu desenvolvimento, em proveito dos 
interesses globais do País. Neste sentido, temos que considerar que, por dependermos, ainda, 
fortemente, do subsolo alheio, os bens minerais representam o mais oneroso item da nossa pauta de 
importação. Concomitantemente, é, nas riquezas do nosso subsolo, que reside o mais promissor item 
de exportação do País. 
Desta forma, a presente proposta tem como objetivo único propiciar a necessária orientação 
constitucional para o desenvolvimento deste importante setor, em contraposição às restrições que ora 
se lhe apresentam. 
Parecer:   
   A fórmula adotada pelo Substitutivo parece-nos mais apropriada para regular a matéria.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:24571 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VI, Título IX do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
o artigo seguinte:  
"Art. Todos os animais existentes no País  
estão sob a tutela do Estado, devendo a lei  
protegê-los contra a crueldade e os maus tratos." 
Justificativa: 
No consenso jurídico universal, não se atribui aos animais a titularidade de direito subjetivo individual, 
por não serem eles reconhecidos como pessoa. Todavia, recomenda-se que se lhes dispense a tutela 
do Estado, a título de direito subjetivo público, à inspiração de interesse ético-social. 
Assim, dentre os povos civilizados, a lei prevê acerca da coibição da crueldade e dos mais tratos 
contra qualquer espécie animal, selvagem ou doméstica. 
O Substitutivo ao Projeto de Constituição, de autoria do Relator na Comissão de Sistematização, 
cogita, no Capítulo VI (DO MEIO AMBIENTE), de conferir ao Poder Público o dever de “proteger a 
fauna e a flora, vedando, na forma da lei, as práticas que as coloquem sob o risco de extinção, ou 
submetam os animais à crueldade” (item VII). Vale reconhecer, porém, que, em tal passo, objetiva-se 
a proteção da flora e da fauna silvestre. E os outros animais, os ditos domésticos, sob custódia ou 
abandonados? 
Uma Constituição moderna, evoluída, não pode prescindir de uma norma genérica que vise a colocar 
sob a tutela do Estado todas as espécies animais existentes no País, à instância da normalidade e do 
sentimento humanitário dos cidadãos (VON LISZT, “Tratado de Direito Penal”, vol. 2, pg. 575 – 
GARRAUD, “Traité du Droit Penal”, vol. I, pg. 424). 
Destarte, sugerimos, nesta Emenda, a inclusão no Capítulo VI (DO MEIO AMBIENTE), de dispositivo 
com esse teor, que não só enuncie o direito subjetivo público atinente ao desígnio protetório, como, 
ainda, acene ao legislador ordinário com a necessidade de emitir corando normativo tendente a coibir 
os atos de crueldade e de maus tratos. 
Importa justificar o uso das duas expressões, crueldade e maus tratos, visto como não têm ela o 
mesmo significado. Sim, porque nem sempre os maus tratos se revestem do caráter de crueldade. 
Naqueles, como diz BENTO DE FARIA, predomina a brutalidade, não a crueldade, sendo que, neles, 
estariam incluídas todas aquelas práticas, diretas ou indiretas, capazes de infligir sofrimento aos 
animais, nelas subsumida a sujeição a luta cruenta entre indivíduos da mesma espécie ou espécies 
diferentes. 
Esperamos que os ilustres constituintes compreendam o elevado espírito humanitário desta iniciativa, 
inspirada no ideal de amplos segmentos da sociedade, interessados na preservação do meio 
ambiente e na defesa de todas as formas de vida deste planeta. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que confere ao Estado a tutela de todos os animais existentes no País.  
Não obstante a intenção do autor em proteger a fauna e o meio ambiente, a abrangência da medida 
parece-nos por demais extensa.  
A proposição, por outro lado, pode ser veiculada pela legislação infraconstitucional, com o 
detalhamento necessário.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:24599 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VI, do Título IX,  
do Substitutivo do Projeto de Constituição o  
seguinte artigo, onde couber:  
"Art. - A Lei criará um fundo de conservação  
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e recuperação do meio ambiente, constituído, entre  
outros recursos, por contribuições que incidam  
sobre as atividades potencialmente poluidores e a  
exploração de recursos naturais.  
parágrafo único - Da respectiva arrecadação  
tributária, a união destinará meio por cento, os  
Estados um por cento e os Municípios dois por  
cento, para a constituição do fundo de que trata  
este artigo".  
Justificativa: 
Nossa iniciativa prevê a criação de um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, 
procurando tirar recursos não apenas das contribuições incidentes sobre atividades poluidoras. Os 
suprimentos financeiros têm que ser maiores, daí propormos a contribuição também da União, dos 
Estados e dos Municípios, mediante percentual da arrecadação tributária. 
Parecer:   
   Consideradas as diretrizes estabelecidas sobre a matéria pelo Substitutivo, concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:24601 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 295, PARÁGRAFO 1o.  
Acrescente-se item VIII ao Parágrafo 1o. do  
Artigo 295, com a seguinte redação:  
Art. 295 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
VIII - Promover o estabelecimento de medidas  
especiais de segurança para o transporte de  
substâncias químicas consideradas de alto risco,  
prevenindo as graves consequências trazidas ao  
meio ambiente, no caso de acidentes. 
Justificativa: 
O desenvolvimento econômico verificado no Brasil nas últimas décadas, vem tornando-o 
autossuficiente em diversos produtos químicos, graças à instalação de refinarias, polos petroquímicos 
e indústrias especializadas em vários pontos do País. 
Em decorrência, houve substancial aumento de trânsito de produtos químicos considerados de alto 
risco, quer circulando no âmbito interno – através de dutos, “containers”, carro-tanque, tambores, etc. 
– quer nas operações de importação e exportação nos principais portos brasileiros. 
Apesar da frequente ocorrência de acidentes no transporte desse tipo de material, observa-se que no 
BRASIL várias entidades se preocupam com o tema, mas de modo isolado, sem a necessária 
coordenação. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:24715 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Substitua-se o artigo 295 pelo seguinte:  
Art. 295 - A preservação do patrimônio  
ecológico do país é um dever do Estado e uma  
obrigação de todo cidadão e de qualquer  
instituição. Todos serão parte legítima para  
pleitear na Justiça, através de rito sumaríssimo,  
medidas de proteção ao meio ambiente e de  
preservação das áreas declaradas parques e  
reservas naturais, inclusive as indígenas. Igual  
proteção é devida ao patrimônio histórico, aos  
sítios arqueológicos e aos bens declarados  
patrimônio público inalienável, como as praias, as  
fontes de água, os rios, os lagos e todos os  
demais que a lei indicar.  
A ação do Estado na defesa do meio ambiente  
será exercida através da Curadoria do Meio  
Ambiente, que existirá obrigatoriamente junto ao  
Ministério Público. 
Justificativa: 
A preservação da qualidade da vida e do meio ambiente deve constar da Constituição, através de 
princípios e diretrizes sintetizados na emenda, cabendo à legislação ordinária, dispor sobre as 
medidas complementares necessárias à aplicação desse preceito constitucional. 
Parecer:   
   Os objetivos da proposição já se encontram contemplados pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:24829 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do § 1o. do art. 295 a seguinte redação:  
"IV - exigir, para instalação de obras ou  
atividade potencialmente causadoras de  
significativa degradação do meio ambiente, estudo  
prévio de impacto ambiental, cuja avaliação será  
feita pelo poder público, consultada a comunidade  
diretamente interessada na forma da lei". 
Justificativa: 
Além de sujeitar à avaliação do poder público a realização de obras potencialmente causadoras de 
significativa degradação do meio ambiente, através de estudo prévio de impacto ambiental, nossa 
emenda visa ainda à sujeição dos referidos projetos à consulta da comunidade diretamente 
interessada, considerando que a população não pode ficar como simples espectadora do processo e 
parte receptora dos seus custos. 
Parecer:   
   O objetivo da Emenda já se encontra contemplado pelo Substitutivo. Concluímos por sua 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:24830 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VI, do Meio  
Ambiente, do título IX, o seguinte artigo, a ser  
numerado como art. 297, renumerando-se o atual e seguintes:  
"Art. 297 - Proíbe-se a importação, pesquisa  
e fabricação, armazenamento e transporte de  
artefatos bélicos nucleares, salvo quando ouvido  
o Congresso Nacional, competindo ao Presidente da  
República, solidariamente com os Ministros  
militares, o fiel cumprimento deste dispositivo,  
sob pena de responsabilidade". 
Justificativa: 
Esta emenda visa corrigir excessos de autoridade cometidos pelo Executivo, que não consulta aos 
demais Poderes na forma processual adequada, para tomar importantes decisões na área de energia 
nuclear. 
Há, sim, consultas de bastidores, feitas a alguns parlamentares, com o intuito de que coonestem 
decisões já encaminhadas pelo Executivo. Defendemos a consulta prévia, ampla e aberta, para que a 
população tome conhecimento do exato posicionamento de seus representantes em relação à 
matéria. 
O preço político, econômico e social da tecnologia nuclear é muito alto, para que decisões pertinentes 
a esse setor sejam tomadas sem conhecimento prévio de toda a Nação. 
Parecer:   
   O objetivo da proposição já se encontra suficientemente atendido pelo Substitutivo. Concluímos 
pela prejudicialidade 
   
   EMENDA:24963 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Título IX, Capítulo VI  
Inclua-se no Art. 295 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização, Item VIII.  
Art. 295 - ..................................  
..................................................  
VIII - Criar áreas de proteção ambiental na  
forma que a lei especificar com finalidade de  
colaborar com os Estados e Municípios onde estes  
não tiverem condições de cuidar da preservação ambiental. 
Justificativa: 
As áreas de proteção e preservação ambiental visam proporcionar condições à União de prestar 
socorro aos Estados, Municípios nos casos de agressão aos ecossistemas ou iminências de danos 
irreparáveis a esses mesmos ecossistemas. 
Parecer:   
   O objetivo da proposição já se encontra atendido nos termos do Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:25032 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva) Título IX - Capítulo VI  
Inclua-se, após o art. 296, um dispositivo  
com a seguinte redação, renumerando-se as demais  
"Art. - Não cabe a arguição de direito  
adquirido contra o interesse ambiental." 
Justificativa: 
A defesa do meio ambiente precisa ser empreendida com a maior seriedade. Atentados contra o meio 
ambiente pelo simples fato de já haverem sido praticados não podem ficar imunes à ação do Estado. 
Por isso, justifica-se a excepcionalidade da disposição proposta. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:25037 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
Altere-se a redação do capítulo VI do Projeto  
de Constituição nos termos do que preceitua o  
§ 2o., do Artigo 23 do Regimento Interno, da  
Assembleia Nacional Constituinte, "in fine":  
"Art. 295 - A Lei Complementar criará normas  
de defesa do meio ambiente, considerado bem de uso  
comum a ser protegido pelos poderes públicos.  
§ único - Qualquer cidadão ou entidade  
legalmente constituída, poderá pleitear perante o  
foro competente, a anulação de ato ou concessão  
que represente prejuízo ou ameaça ao equilíbrio ecológico." 
Justificativa: 
Deve a futura Carta Magna encarar com maior amplitude e rigor a proteção do meio ambiente e 
despertar no povo, impregnado pela democracia-dever, a necessidade de velar por ele, resguardando 
os chamados interesses difusos. 
Tais interesses, até pouco tempo ignorados, decorrem dos direitos humanos e se alicerçam na 
problemática social, envolvendo uma extensa gama de fatos, como por exemplo, a poluição, produto 
da sociedade industrial, que podem ameaçar a vida coletiva. O jurista italiano Mauro Cappelletti 
denomina-os interesses difusos, porque não têm um proprietário, um titular. 
Cumpre enfatizar, porém, que a proteção aos ecossistemas não é unicamente, tarefa dos poderes 
públicos, mas de qualquer pessoa ou entidade, impulsionada pelo civismo, capaz de tutelar os 
inalienáveis interesses de todos perante a autoridade. 
A emenda pretende resumir e melhorar o texto, transferindo para Lei Complementar as minúcias 
relativas ao tema. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:25779 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se o § 5o. ao art. 295  
Art. 295 - ..................................  
§ 5o. - Em caso de manifesta necessidade, as  
Forças Armadas poderão, convocadas pelos Poderes  
Constituídos, atuar na defesa dos recursos  
naturais, do meio ambiente e da ecologia. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A proposição trata de matéria infraconstitucional. Concluímos pela rejeição. 
   
   EMENDA:25919 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 295  
Acrescente-se ao Art. 295, a seguinte disposição:  
"Art. 295 - ................................  
- será assegurado usufruto a todos os  
cidadãos a áreas públicas de lazer, vedada a  
privatização de espaços junto a rios, lagos e  
praias que sejam do domínio do Estado"". 
Justificativa: 
O Art. 295, “caput”, consagra o direito de todos ao uso comum da natureza. 
Entretanto, prospera no País um tipo de abuso que restringe esse direito, quando determinadas 
áreas, junto a praia, rios e lagos são privatizadas, embora de domínio da União. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada no Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:26118 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - art. 295, IV.  
Inclua-se ao final do inciso IV do art. 295 o seguinte:  
"... passível de ser analisado previamente à  
autorização de execução da obra. 
Justificativa: 
A presente emenda dá ao poder competente a oportunidade de analisar o projeto de impacto 
ambiental; se é factível a recomposição da degradação executada em decorrência da obra 
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pretendida, e dar tempo de interditá-la ou prorrogar a execução a fim de que a autoridade se 
pronuncie. 
Parecer:   
   O objetivo da proposição já encontra suficientemente atendido pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:26218 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO CAPÍTULO VI, DO MEIO AMBIENTE,  
DO TÍTULO IX DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
Reintroduza-se no projeto o artigo seguinte, onde couber:  
"Art. - A Lei criará um fundo de conservação  
e recuperação do meio ambiente, constituído, entre  
outros recursos, por contribuições que incidam  
sobre as atividades potencialmente poluidoras e a  
exploração de recursos naturais." 
Justificativa: 
O projeto de Constituição (substitutivo do Relator) não contempla o dispositivo que se pretende 
reintroduzir, que já estava contido no artigo 114 do anteprojeto da Comissão da Ordem Social, junho 
de 1987. 
Parecer:   
   Consideradas as diretrizes estabelecidas sobre a matéria pelo Substitutivo, concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:27071 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 295, do meio ambiente:  
Reproduza-se o inciso II do artigo 269, Da  
Assistência Social, para assegurar nas ações de  
defesa do meio ambiental a participação da  
população, nos seguintes termos:  
"Art. 295 -...........................  
§ 1o. - ...............................  
VIII - promover a participação da população,  
por meio de organizações representativas, na  
formulação das políticas e no controle das ações  
nos níveis federal, estadual e municipal." 
Justificativa: 
O caput do artigo 295 estabelece o dever da coletividade de preservar e defender o ambiente sem, 
contudo, prever os meios hábeis para que a sociedade se organize para concretizar este propósito. O 
texto do projeto de Constituição, entretanto, prevê em campo de assistência social o mecanismo da 
participação da população (artigo 269, II). Deve-se prever idêntica solução no que interessa ao meio 
ambiente. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
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   EMENDA:27097 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO AO ART. 295, DO MEIO AMBIENTE,  
CAPÍTULO VI, DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
Dê-se ao Artigo 295 a seguinte redação:  
"Art. 295 - todos têm direito ao meio  
ambiente sadio, bem de uso comum do povo essencial  
à qualidade de vida, cuja proteção é dever do  
Poder Público e da coletividade, para uso e  
benefício das presentes e futuras gerações.  
§ 1o. para assegurar o direito referido neste  
artigo, incumbe ao Poder Público:  
I - preservar e reparar o meio ambiente e  
promover o manejo ecológico das espécies e dos  
ecossistemas;  
II - definir mediante lei, em todas as  
unidades da Federação, espaços territoriais e seus  
componentes a serem especialmente protegidos,  
vedada qualquer utilização que comprometa a  
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  
III - exigir o estudo prévio multidisciplinar  
do impacto ambiental, para aprovação, autorização  
ou instalação de obra ou atividade capaz de  
alterar sensivelmente o meio ambiente;  
IV - controlar a produção, comercialização e  
emprego de técnicas, métodos e substâncias que  
comportem risco para o meio ambiente e a qualidade  
de vida;  
V - capacitar a comunidade a participar na  
gestão e nas decisões das instituições públicas  
incumbidas da proteção ambiental e garantir o  
acesso livre, pleno e gratuito às informações  
sobre qualidade de vida e conservação ambiental;  
VI - proteger a flora e a fauna vedando, na  
forma da lei, práticas que as exponham a risco de  
extinção ou a danos.  
§ 2o. As terras devolutas ou arrecadadas  
pelos Estados, por ações discriminatórias,  
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais,  
são indisponíveis". 
Justificativa: 
O substituto proposto apresenta as seguintes modificações: 
Altera a redação do caput do artigo 295 substituindo “equilíbrio ecológico do meio ambiente” por 
“meio ambiente saudável – a razão é que expressão substituída contém ambiguidade, pois o 
equilíbrio ecológico do ambiente pode muito bem resultar de processos de degradação culminando 
com estabilização de condições insalubres e indesejadas (os trechos devastados da Serra do Mar 
estão em equilíbrio ecológico embora constituindo ecossistema degradado); substitui a expressão 
“restaurar os processos ecológicos essenciais” por “reparar o meio ambiente” pois a primeira consiste 
de condição impossível, uma vez que os processos ecológicos são de alta complexidade e a sua 
reconstituição, ou restauração, decorrerá de fatores e condições em grande medida imponderáveis. 
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Exige que a definição de espaços territoriais a serem protegidos se faça mediante lei, vinculando esta 
providência a um processo político e não exclusivamente a medidas de caráter administrativo.  
Qualifica-se de “multidisciplinar” o estudo prévio de impacto ambiental e elimina a ambiguidade 
existente na expressão “potencialmente causadora de significativa degradação”. O que é atividade 
potencialmente causador de significativa degradação? Serão dois elementos passiveis de 
controvérsias – “potencialmente causadora” e “significativa degradação”. Inclusive a fórmula 
“alteração sensível do meio ambiente” encontra ressonância na fórmula utilizada na Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), artigo 3º, II – “degradação da qualidade 
ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente”. 
A substituição da fórmula relativa à educação ambiental em todos os níveis de ensino guarda 
compromisso com a objetividade e a busca de aplicabilidade e eficácia da norma. O texto 
constitucional pode dispensar menção à obrigatoriedade de promover a educação ambiental, pois já 
se previu este princípio na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 2º, X. 
A redação dada ao inciso relativo à flora e fauna é de melhor técnica. 
Por fim, os §§ 2º e 3º podem ser suprimidos, pois seu conteúdo já se depreende dos dispositivos 
anteriores, permitindo fazer o texto constitucional ganhar concisão. Nada do que estes parágrafos 
contêm deixa de ser possível apenas com a aplicação do parágrafo anterior. 
Parecer:   
   Considerados os interesses de defesa ambiental e os termos das disposições sobre a matéria 
constantes do Substitutivo, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:27233 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   TÍTULO IX - DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE  
Inclui § 5o. ao art. 295.  
A caça e a pesca, como atividades de lazer ou  
de subsistência, constituem direitos dos cidadãos,  
sujeitos, porém, ao controle do poder público, na  
forma da lei. 
Justificativa: 
Caça e pesca são atividades milenares do ser humano. A caça e pesca predatórias, entretanto, têm 
sido responsáveis pela degradação ecológica e por ameaça à estimação de inúmeras espécies 
zoológicas ou botânicas. Entretanto, quer como atividade de lazer ou de subsistência, submetidas ao 
controle do poder público, tanto na esfera da União, como dos Estados e Municípios, a caça e a 
pesca constituem elementos inseparáveis da cultura do próprio ser humano, sem mencionar, por 
desnecessário, sua importância para as populações indígenas, dificilmente se encontrará alguém 
mais preocupado com a preservação do meio ambiente, por outro, do que os caçadores e 
pescadores amadores, conscientes de que a continuidade de seu lazer depende da preservação das 
espécies animais e do ecossistema em que vivem. Cabe ao poder público exercitar rigoroso controle 
sobre as atividades de caráter predatório, disciplinando o exercício dessas atividades mediante 
instrumentos infraconstitucionais. 
Parecer:   
   A proposição trata de matéria infraconstitucional. Concluímos pela rejeição. 
   
   EMENDA:27758 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item IV do parágrafo 1o. do artigo  
295 do capítulo VI do Título IX do substitutivo a  
seguinte redação.  
Art. 295 - ..................................  
..................................................  
Parágrafo 1o. - .............................  
..................................................  
IV - exigir para instalação de obras ou  
atividade potencialmente causadoras de gradação do  
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental,  
reconhecendo também as comunidades diretamente  
interessadas o direito de opinar nas questões de  
decisões referentes à instalação daquelas obras e  
atividades. 
Justificativa: 
Se o princípio determinante do art. 295 é que “todos têm direito ao equilíbrio ecológico do meio 
ambiente... impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo”, é 
dedução lógica a participação da referida coletividade nas decisões que envolvam riscos diretos à 
sua sobrevivência, equilíbrio e saúde. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:27760 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O parágrafo 3o. do artigo 295 passará a viger com a seguinte redação:  
Art. 295 - ..................................  
..................................................  
Parágrafo 3o. - A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira e a  
Chapada do Planalto Central são patrimônio  
nacional e sua utilização far-se-á dentro de  
condições que assegurem a conservação de seus  
recursos naturais e de seu meio ambiente. 
Justificativa: 
Sendo a chapada a parte mais alta do Planalto Central, constitui-se numa faixa ecológica da maior 
importância, seja pela extensão territorial, a qualidade silvestre da flora e fauna, a existência de um 
Parque Nacional na região, ou ainda por se constituir em garantia futura da qualidade de vida na 
capital do País. 
Parecer:   
   Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:27952 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Acrescentem-se ao art. 295, do Substitutivo  
do Relator da Comissão de Sistematização, ao  
Projeto de Constituição, os seguintes parágrafos:  
"Art. 295 ...................................  
"§ 5o. As áreas críticas de poluição serão  
objeto de medidas efetivas por parte dos poderes  
públicos, visando a eliminação das condições  
adversas ao bem-estar da coletividade e  
restabelecimento da qualidade ambiental e do  
equilíbrio ecológico.  
"§ 6o. As atividades públicas ou privadas  
nas áreas críticas de poluição somente poderão ser  
exercidas, uma vez atendidos os planos de controle ambiental." 
Justificativa: 
Devido à elevada importância da matéria, reapresentamos a proposição, que se fundamenta nos 
seguintes argumentos: 
“A implantação de uma política industrial inserida na filosofia do crescimento econômico a qualquer 
custo, transformou as regiões metropolitanas e outras áreas do país em áreas críticas de poluição. 
Ali, as concentrações de poluentes atingem níveis alarmantes em termos de saúde pública, cujos 
efeitos não foram devidamente qualificados pela inexistência de programas de monitoramento 
ecotoxicológico para detectar a lata incidência de cânceres e anomalias congênitas. O nível de 
comprometimento real somente será determinado através de estudos sérios, com a participação de 
entidades independentes não-governamentais.  
“Portanto, face à gravidade da situação, pelo fato de que a maioria da população brasileira reside 
atualmente nestas áreas críticas, deve o Projeto de Constituição ser acrescido, em seu capítulo sobre 
o meio ambiente, de dispositivos que definam expressamente responsabilidades quanto a aspectos 
de tamanha importância”. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:27959 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se, ao item III, do § 1o. do Art. 295, do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição, a  
seguinte redação:  
"Art. 295 - .................................. 
"§ 1o. - ...................................... 
"III - definir, mediante lei, em todas as  
unidades da Federação, espaços territoriais a  
serem especialmente protegidos por abrigarem  
ecossistemas, espécies minerais, vegetais e  
animais, bancos genéticos, paisagens, valores  
históricos, arqueológicos, turísticos, estéticos e  
culturais, pela necessidade de sua preservação,  
para usufruto da presente e das futuras gerações,  
tais espaços serão insuscetíveis de qualquer modo  
de utilização que possa comprometer a integridade  
dos atributos que justificarem sua proteção;" 
Justificativa: 
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O item III, do § 1º, do Art. 295, do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização ao Projeto 
de Constituição, estabelece que incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da 
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidas, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 
Reapresentamos Emenda que modifica a redação do referido dispositivo, objetivando que o novo 
texto constitucional contemple de forma mais explícita as denominadas unidades de conservação. 
Renovamos os argumentos que fundamentaram a proposição em sua apresentação anterior: 
“A importância da previsão constitucional destas unidades está no fato de que a propriedade privada 
e pública de áreas seria então submetida a um regime jurídico específico, cuja finalidade principal é 
de assegurar a proteção e manutenção dos bens e valores por elas abrigados. Desse modo, estará 
superada a principal fonte de controvérsia jurídica em torno destas áreas, que reside na vigente 
concepção do direito de propriedade, sempre invocada para contestar a implantação das unidades de 
conservação, como ocorre, por exemplo, com o tombamento e áreas de proteção ambienta é comum 
a acolhida pelos tribunais das ações de desapropriação indireta movidas pelos proprietários destas 
áreas, sob alegação de esvaziamento do conteúdo econômico de seu direito de propriedade. Com o 
advento de um novo conceito constitucional de propriedade deverá a preservação ambiental ser 
considerada expressão de sua função social, prevalecendo a limitação do uso do bem por parte do 
proprietário”. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a proposição já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:28436 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV, do § 1o. do art. 295, a seguinte redação:  
Art. 295 - § 1o. - IV - Exigir para a  
instalação de obras de grande porte ou atividade  
potencialmente causadoras de significativa  
degradação do meio ambiente, estudo prévio de  
impacto ambiental, a que se dará publicidade. 
Justificativa: 
A providência aí estabelecida não teria razão de ser, se qualquer obra implicasse no custo de sua 
efetivação. A degradação do meio ambiente patenteia-se na instalação de obras de vulto maior, que 
pode alterar o meio ambiente, o que passa a justificar a alteração ora proposta. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:28814 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 295  
Dê-se a seguinte redação ao inciso V do § 1o.  
do art. 295 do Projeto de Constituição  
(Substitutivo do Relator):  
"Art. 295. ..................................  
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V - controlar e, se necessário, proibir a  
produção, comercialização e emprego de técnicas,  
métodos e substâncias que comportem risco para o  
meio ambiente e a qualidade de vida." 
Justificativa: 
Se, efetivamente, o objetivo principal é preservar o meio ambiente e garantir condições mínimas para 
a qualidade de vida, torna-se indispensável que, além de controlar, o Poder Público tenha a 
autoridade constitucional para proibir tanto a produção como a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que possam representar riscos para a vida e o meio ambiente. Daí, 
a Emenda proposta. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada nos termos do Substitutivo.  
Conclusão pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:29300 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescenta-se o § 5o. ao art. 295:  
Dispõe sobre a produção, trânsito ou manuseio  
de explosivos nucleares no território nacional.  
Fica vetada a produção, trânsito e manuseio  
de explosivos nucleares em todo território nacional.  
As atividades nucleares no País, deverão ter  
em sua direção político-administrativa, um  
conselho consultivo e deliberativo de no mínimo 5  
(cinco) membros indicados pela comunidade  
científica nacional. 
Justificativa: 
Nenhum País do mundo pode prescindir do conhecimento cientifico sobre o átomo, sob pena de 
atrasar-se na história. 
Contudo, o controle do setor nuclear para fins bélicos compromete a humanidade. A ideia de paz 
obtida pelo armamentismo é falsa e a cada momento põe em risco o planeta. 
O Brasil pode e deve aprofundar seus conhecimentos no manuseio da tecnologia atômica, mas sob o 
ponto de vista ético não deve somar-se às nações que fazem da corrida armamentista um objetivo 
destruidor, suicida. Afinal a bomba nuclear é um terrível poder entregue aos homens e, o que é mais 
grave, muitas vezes gerenciado por setores militares. E a vaidade e o poder estão próximos do 
desiquilíbrio, da loucura, da demência, conforma a história registra, conforme recentemente analisava 
Luiz Fernando Veríssimo, na revista Pau Brasil. Comentava o ilustre brasileiro que se a primeira 
consideração que deve existir sobre o assunto de ser ética, valendo a lembrança de que Hiroshima é 
quem trágica a amargamente responde sobre a viabilidade científica e bélica de uma bomba nuclear, 
nós não precisamos deste poder devastador. 
J. Roberto Openheimer, diretor cientifico do Projeto Los Alamos que desenvolveu a primeira bomba 
atômica, afirmou “em Hiroshima os cientistas tinham conhecido o pecado”. Mas era tarde! 
Por outro lado, somente permitindo acesso à comunidade científica brasileira nos projetos nucleares, 
podemos assegurar que o destino do átomo será realmente a paz, o desenvolvimento e a vida dos 
brasileiros. 
Parecer:   
   Consideradas as disposições constantes do Substitutivo sobre as iniciativas referentes a atividades 
nucleares, concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:29386 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Artigo 295 do Projeto de  
Constituição o seguinte texto:  
" - Só poderá cortar uma árvore aquele que  
tiver plantado três outras;  
- Nenhum resíduo poluente poderá ser lançado  
às águas dos rios sem o necessário e eficaz tratamento;  
- Nenhuma descarga, resultante de processo  
industrial ou não, poderá ser lançada à atmosfera  
sem o necessário e eficaz tratamento". 
Justificativa: 
A poluição dos rios, as toneladas de material particulado em suspensão na atmosfera das cidades, a 
deterioração do meio ambiente, o desmatamento e a criminosa redução das florestas, estão levando 
o País a calamidades quanto ao desequilíbrio ecológico. 
A lei complementar definirá as penas severas que serão impostas aos infratores. 
Genesis 1:1 – “No princípio criou Deus os céus e a terra”. 
Genesis 2:15 – “Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim para o cultivar e o 
guardar”. 
Parecer:   
   A proposição trata de matéria infraconstitucional.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:29404 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se item VIII ao Parágrafo 1o. do  
Artigo 295, com a seguinte redação:  
VIII - Prevenir as graves consequências ao  
meio ambiente, no caso de acidentes, estabelecendo  
medidas especiais de segurança para o transporte  
de substância químicas consideradas de alto risco. 
Justificativa: 
O substancial aumento do trânsito de produtos químicos considerados de alto risco – através de 
dutos, “containers”, embarcações, carros-tanque, tambores, etc. – como consequência da instalação 
de refinarias, polos, petroquímicos e indústrias especializadas, em vários pontos do país, vem pondo 
em constante perigo o meio ambiente. 
Apesar da frequente ocorrência de acidentes no transporte desse tipo de material, observa-se que no 
Brasil várias entidades se preocupam com o tema, mas de modo isolado, sem a necessária 
coordenação. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:29406 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item V do § 1o. do artigo 295, a seguinte redação:  
V - Controlar a produção, comercialização,  
transporte e emprego de técnicas, métodos e  
substâncias que comportem risco para o meio  
ambiente e qualidade de vida. 
Justificativa: 
O meio ambiente corre frequentemente o risco de sofrer sérias agressões, causadas por acidentes 
ocorridos no transporte de substâncias químicas. 
Esse transporte – através de dutos, embarcações, “containers”, carros-tanque, tambores, etc. – teve 
um substancial aumento, com a instalação de várias refinarias, polos petroquímicos e indústrias 
especializadas em vários pontos do País. 
Apesar da ocorrência de grande número de acidentes no transporte desse tipo de material, observa-
se que no Brasil existem várias entidades que se preocupam com o problema, mas de modo isolado, 
sem a necessária coordenação.  
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:29514 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Art. 295, do Projeto de Constituição, o seguinte inciso:  
VII - "Não será permitido fumar cigarro,  
charuto, ou cachimbo em nenhum ambiente fechado,  
nem em veículos de transporte coletivo. Nos aviões  
será vedado fumar em viagens iguais ou inferiores  
a duas horas de duração. Quando superiores a duas  
horas, o lado direito da aeronave será reservado a  
passageiros não fumantes. Ainda, será obrigatória  
a inscrição "Prejudicial à Saúde" nas embalagens  
de cigarros". 
Justificativa: 
O direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida (8ª Conferência 
Nacional de Saúde – Brasília, 17-21/03/86). O pleno exercício do direito à saúde implica em garantir, 
entre outros, a “qualidade adequada do meio ambiente”. 
O fumo é uma das principais causas do câncer, enfisemas, enfarte do coração e outras doenças 
vasculares como a trombose, derrame, tromboangite e também do encurtamento da vida e 
envelhecimento precoce. 
Nos fetos das gestantes que fumam durante a gravidez, os efeitos são igualmente maléficos, 
reduzindo o peso dessas crianças e comprometendo seu desenvolvimento. 
O fumante tem maior probabilidade de ficar doente é, no caso de necessitar de cirurgias, é presa das 
doenças pulmonares. 
O fumo é a causa de 30% dos incêndios. 
Pouco ou nada se tem feito em defesa dos não-fumantes, mesmo estando comprovado que, em 
ambiente fechado, os não-fumantes passam a fumar, indiretamente, na proporção de um terço do 
tabaco expelido no local. Conforme pesquisas criteriosas, as crianças que passeiam de automóvel 
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com pais tabagistas, aspiram tanta fumaça que passam a apresentar sintomas de intoxicação nos 
dias seguintes. Com relação a chamada “Morte do Sono” quando, sem causa aparente, a mãe que 
deixou o recém-nascido dormindo, o encontra morto, há fortes indícios de que a causa é o fumo, pois 
sempre é constatado que os pais são tabagistas. 
É muito agradável e até irritante participar de um grupo de trabalho, ou mesmo de uma reunião social 
com fumantes que subvertem as funções do aparelho respiratório transformando-o em chaminé. 
Sem dúvida, o bem-estar e a saúde dos não-fumantes estão em jogo quando estes se tornam, sem 
querer, em “fumantes passivos”. 
Felipe Gonzáles, o grande estadista e primeiro-ministro espanhol, declarou textualmente: “Como 
político, tenho que prestar muita atenção para não incomodar os outros. Pergunto sempre se as 
pessoas se incomodam com o meu charuto. Acho que os fumantes é que devem respeitar os que não 
fumam e não o contrário”. 
Diz o Dr. Mirra (do Hospital do Câncer) que 30% dos malefícios do fumo são absorvidos pelo não-
fumante, em presença de alguém que fume. Se o ambiente for fechado e o ar condicionado estiver 
ligado, o percentual sobe. 
Nos restaurantes, quem esperou meia hora, degustando na imaginação o prato que pediu, ao vê-lo 
chegar percebe que, na mesa ao lado, o pessoal acabou de almoçar e, enquanto não vêm a conta e 
o café, solta baforadas em sua direção, tirando o gosto e o apetite. Teria sido um ato civilizado 
aguardar 2 minutos para fazê-lo fora do ambiente em que se ingerem alimentos. 
Mas o maior mal é o das crianças e adolescentes que são bombardeados diariamente com a ideia 
milenariamente divulgada na TV de que a “preferência nacional” é pelo “sabor bem Brasil”, “leve e 
suave”, num “estilo de vida” de “quem sabe o que quer” e chega “ao sucesso”. 
Todos sabemos, e está cientificamente provado, que a verdade é exatamente o oposto de tudo isso, 
numa autêntica inversão de valores. Nos países mais adiantados, a lei obriga a impressão de uma 
caveira em cada maço de cigarros e os seus anúncios são proibidos até altas horas na TV e também 
em outros meios de comunicação. 
Conhecendo-se os malefícios que o fumo tem causado à pessoa humana e a ingestão permanente 
de fumaça pelas vias respiratórias ao organismo quando em ambiente fechado é considerado uma 
violência, ao bem-estar e à saúde daqueles que não têm o vício do fumo, causando-lhes danos por 
vezes irreparáveis, plenamente se justifica a terminante proibição de se fumar em ambiente fechados.  
Parecer:   
   A proposição abrange matéria de natureza infraconstitucional. Concluímos pela rejeição da 
Emenda. 
   
   EMENDA:29636 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acresça-se ao Artigo 295, do Substitutivo, o  
seguinte Parágrafo único.  
Parágrafo único. Proíbe-se a importação,  
pesquisa, fabricação, armazenamento, e transporte  
de artefatos bélicos químicos, biológicos e  
nucleares, competindo ao poder constituído o fiel  
cumprimento deste dispositivo, sob pena de  
responsabilidade. 
Justificativa: 
O armamentismo, pelo risco intrínseco a que expõe permanentemente a humanidade e o meio 
ambiente, representa uma das maiores ameaças à segurança e ao equilíbrio ecológico do planeta. 
Assim, é inadmissível que o país contribua direta ou indiretamente, por ação ou omissão, para o 
agravamento desse quadro. 
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Parecer:   
   Consideradas as disposições sobre proteção ambiental contidas no Substitutivo, concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:29649 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 295, do Meio Ambiente do Substitutivo.  
Dê-se nova redação ao Artigo 295, do  
Substitutivo e seus parágrafos, como segue:  
Art. 295 - Toda e qualquer atividade  
econômica reger-se-á pelos seguintes princípios:  
I - O respeito ao meio ambiente e a todas as  
formas de vida;  
II - a utilização racional e compromissada  
com as gerações futuras, compatibilizando-se o  
desenvolvimento econômico com a preservação dos  
ecossistemas;  
III - A conservação da energia e dos recursos  
naturais não-renováveis, utilizando-se para tanto,  
o recurso da reciclagem e a máxima redução do desperdício;  
IV - A regionalização da atividade econômica,  
visando o respeito à aptidões agrícolas  
industriais, ecológicas e culturais;  
V - O atendimento às reais necessidades de  
bem-estar da população;  
VI - Definir, criar e implantar, mediante  
lei, em todas as unidades da Federação, espaços  
territoriais e seus componentes a serem  
especialmente protegidos, vedado qualquer modo de  
utilização que comprometa a integridade dos  
atributos que justifiquem sua proteção;  
VII - Exigir para a instalação de atividades  
potencialmente causadoras de degradação do meio  
ambiente, estudo prévio multidisciplinar e  
integrado de impacto ambiental, cuja avaliação  
será feita em audiência pública;  
VIII - Assegurar que os estudos de impacto  
ambiental sejam realizados em tempo compatível com  
as peculiaridades das áreas envolvidas, e  
implantar as mudanças que visam a minimização dos  
impactos e a recomposição das áreas degradadas.  
IX - ........................................  
X - ........................................  
XI - ........................................  
XII - ......................................  
XIII - Desenvolver mecanismos de fiscalização  
e controle dos ecossistemas, a fim de manter sua  
estrutura e funcionamento, assegurando sua  
exploração de forma racional, de acordo com a sua  
capacidade de suporte;  
XIV - Adequar a utilização do espaço urbano e  
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rural e padrões de qualidade ambiental ao bem  
estar social. 
Justificativa: 
A ordem econômica vigente prioriza o lucro imediato submetendo o meio ambiente e os recursos 
naturais a uma exploração inconsequente e consumista sem levar em conta que as perdas e danos 
causados à Natureza são irreparáveis e devem ser considerados como prejuízo para a Nação. A 
proposta apresentada visa alterar a situação levando a economia a pautar-se por um respeito ao 
meio ambiente e pelo compromisso com a subsistência das futuras gerações. 
Parecer:   
   Consideradas as disposições sobre a matérias contidas no Substitutivo, concluímos pela rejeição 
da Emenda. 
   
   EMENDA:29651 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acresça-se ao Capitulo VI do Meio Ambiente do  
Título IX do Substitutivo, o seguinte artigo, onde couber:  
Art. Será consignado percentual de recursos  
nos orçamentos da União, Estados e Municípios para  
o meio ambiente. 
Justificativa: 
A pesquisa e o conhecimento dos ecossistemas é de vital importância para sua efetiva preservação. 
A pesquisa não se concretiza sem recursos. O Poder Público deverá, portanto, promover a dotação 
de verbas orçamentárias que garantam condições efetivas de conhecimento e gerenciamento dos 
recursos naturais e do meio ambiente. 
Parecer:   
   Consideradas as diretrizes estabelecidas sobre a matéria pelo Substitutivo, concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:29652 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Acresça-se no Capitulo VI, do Meio Ambiente,  
do Título IX, do Substitutivo, o seguinte artigo,  
onde couber:  
Art. A instalação e funcionamento em  
território nacional, de reatores que utilizem  
fissão nuclear dependerá de relatório de impacto  
ambiental, de plebiscito popular e de anuência do  
Congresso Nacional.  
Parágrafo único. As atividades relacionadas à  
pesquisa nuclear deverão ser fiscalizadas pelo  
poder público, cabendo a este a indenização por  
qualquer dano à Sociedade. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 396  

 

A atividade de pesquisa atômica e sua exploração energética expõem a comunidade a riscos 
consideráveis. Sendo assim a decisão sobre a instalação de reatores nucleares, deverá, com justiça, 
passar pelo direito de opinião de toda a sociedade e a anuência do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Consideradas as disposições sobre atividades nucleares e proteção ambiental constantes do 
Substitutivo, concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:29653 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acresça-se ao capítulo VI do Meio Ambiente do  
título IX do substitutivo, o seguinte artigo, onde couber:  
Art. A formulação de planos nacionais,  
regionais, estaduais ou municipais de  
desenvolvimento, contará com a participação, na  
forma da lei, da sociedade civil através de suas entidades. 
Justificativa: 
A participação da sociedade civil através de suas entidades representativas na formulação de planos 
nacionais, regionais, estaduais e municípios de desenvolvimento justifica-se pelo fato de quer as 
comunidades diretamente envolvidas nas consequências desses planos são geralmente alijados do 
processo de elaboração e decisão só sendo chamadas a participar já na fase de implantação, quase 
sempre irreversível na visão dos interessados políticos e economicamente. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:29654 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acresça-se ao capitulo VI do Meio Ambiente do  
Título IX do substitutivo, o seguinte, onde couber:  
Art. - A lei instituirá regimes tributários  
especiais para a criação de um fundo de  
conservação e recuperação do meio ambiente. 
Justificativa: 
A simples tributação de atividades consideradas poluidoras, se por um lado representa uma espécie 
de punição ao poluidor, por outro, dá margens a estimular a atividade poluidora como fonte geradora 
de receitas através de impostos. A proposta de criação de regimes tributários especiais, por sua vez 
abre a perspectiva de criação de incentivos para os que não poluem. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:29655 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 295 do Substitutivo, conforme se segue:  
Artigo 295 ..................................  
§ Qualquer do povo, o Ministério Público e as  
pessoas jurídicas, na forma da lei, são  
partes legitimas para requererem a tutela  
jurisdicional necessária a tornar efetivo o  
cumprimento do direto referido no "caput" do  
presente artigo, isentando-se os autores, em  
tais processos, das respectivas custas  
judiciais e do ônus da sucumbência, exceção  
feita a litigância em má fé.  
§ 2o. - Todo cidadão tem portanto direito de  
resistir a qualquer ordem que ofenda esses  
direitos, opondo-se à atuação seja do estado, seja  
da inciativa privada que o ameace. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:29736 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 295, onde couber, do Meio  
Ambiente do Substitutivo, o seguinte:  
Proíbe-se a instalação e funcionamento de  
reatores nucleares para produção de energia  
elétrica, exceto para finalidades científicas.  
§ 1o. - As demais atividades nucleares serão  
controladas pelo Poder Público, assegurando-se a  
fiscalização supletiva pelas entidades  
representativas da sociedade civil.  
§ 2o. - A responsabilidade por danos  
decorrentes da atividade nuclear independente da  
existência de culpa, vedando-se qualquer limitação  
relativa aos valores indenizatórios.  
§ 3o. - 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. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
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   EMENDA:30267 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigos 232 e 233 e  
seus parágrafos; § 2o. do Artigo 295 e § 2o. do  
Artigo 302.  
Substitua-se os Artigos e parágrafos acima  
mencionados pelo de redação seguinte:  
"Art. ( ) - A pesquisa e a lavra dos recursos  
minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou  
concessão do Governo Federal, na forma da lei, e  
não poderão ser transferidas sem prévia anuência  
do poder concedente.  
§ 1o. - No interesse nacional, a lei regulará  
as condições específicas quando essas atividades  
se desenvolverem em faixa de fronteira ou em  
terras indígenas.  
§ 2o. - Não dependerá de autorização ou  
concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida, na forma  
especificada em lei." 
Justificativa: 
A presente proposta tem como escopo harmonizar proposições relativamente redundantes e, em 
alguns aspectos, divergentes, inseridas nos artigos relacionados, sobre a exploração de recursos 
minerais. Pretende, assim, retirar do texto constitucional dispositivos que possam, direta ou 
indiretamente, vir a obstaculizar o necessário e almejado desenvolvimento do setor mineral brasileiro. 
De outro lado, procura, mais apropriadamente, fazer constar, no texto em elaboração, apenas os 
fundamentos que devem nortear a atividade minerária, remetendo, para a lei ordinária, os aspectos 
que lhes são mais peculiares. 
Parecer:   
   Entendemos que as atividades de pesquisa e lavra dos recursos minerais, bem como o 
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica devam ser exercidos somente por 
empresas nacionais. Quanto ao aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade 
reduzida, não nos parece necessário e conveniente vinculá-lo ao texto constitucional.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:30709 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Amplia as incumbências do  
Poder Público quanto ao meio ambiente.  
Dispositivo Emendado - Acrescente-se ao  
parágrafo 1o. do artigo 295 do Projeto de  
Constituição, os seguintes incisos:  
"VIII - prevenir e controlar a poluição e  
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seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
IX - criar e desenvolver reservas e parques  
naturais e de recreio, bem como classificar e  
proteger a paisagem e sítios, de modo a garantir a  
conservação da natureza;  
X - promover o aproveitamento racional dos  
recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade  
de renovação e a estabilidade ecológica." 
Justificativa: 
E dever do Estado a preservação do meio ambiente, de forma sistemática. Por isso apresentamos 
esta emenda, incluindo referidos itens ao Projeto de Constituição. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:30723 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Inciso IV do Parágrafo  
1o. do Artigo 295, do Capítulo VI - Do meio  
Ambiente, do Título IX - Da ordem Social, do  
Substitutivo Bernardo Cabral:  
Exigir para instalação de obras ou atividades  
potencialmente causadoras de significativa  
degradação do meio ambiente, estudos prévios da  
história geológica, biológica, social, política,  
econômica da região e das áreas do entorno do  
projeto, a que se dará publicidade do relatório de  
impacto ambiental. 
Justificativa: 
Nós brasileiros por falta de uma educação ambiental efetiva não estamos preparados no trato das 
questões ambientais do equilíbrio dos ecossistemas e da garantia da sobrevivência das gerações 
futuras. 
Estamos passivamente assistindo à destruição do meio ambiente sem instrumentos que nos 
assegure na luta pelo direito de viver num ambiente saudável. 
As prioridades dos projetos de desenvolvimento econômico superam qualquer discussão ou decisão 
sobre os temas ecológicos. 
É o momento de garantirmos no Brasil o direito inegociável de sobreviver. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:31096 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva - Altera a redação do § 1o. do artigo 295  
Dispositivo Emendado - Dê-se ao § 1o. do  
artigo 295 e ao inciso VIII do mesmo artigo do  
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Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 295 - .............................. 
§ 1o. - O exercício do direito de propriedade  
subordina-se ao bem-estar da coletividade, à  
conservação dos recursos naturais e à proteção do  
meio ambiente, incumbindo ao Poder Público, para  
assegurar a efetividade ao direito referido neste artigo.  
III - assegurar a todos o direito à  
informação, com relação às condições ambientais,  
planos, programas, projetos e atividades  
potencialmente causadoras de degradação ambiental  
e que afetem a qualidade de vida. 
Justificativa: 
Subscreveram emenda semelhante o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o Centro de 
Trabalhadores da Amazônia, a Comissão Pastoral da Terra e o Instituto de Estudos Amazônicos ao 
lado de milhares de eleitores de todo o País. Ao representa-la adaptando-a ao Projeto de 
Constituição, queremos reafirmar a necessidade desta iniciativa de tão grande alcance social. Na 
justificação salienta-se que a relação entre exploração dos recursos naturais existentes no território 
nacional, melhoria das condições de vida da população brasileira e integridade do meio ambiente 
deve estar assegurada na nova Constituição. Para isso é necessário assegurar, no Texto 
Constitucional, o direito ao uso social da propriedade, bem como o direito à informação, com relação 
às condições ambientais, planos, programas, projetos e atividades potencialmente causadoras de 
degradação ambiental e que afetam a qualidade de vida da população. 
Parecer:   
   Os objetivos da proposição já se encontram atendidos pelo Substitutivo. Concluímos pela 
prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:31386 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO § 3o. DO ART. 295 DO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO.  
Art. 295 - .......................... 
§ 1o. - ............................. 
§ 2o. - ............................ 
§ 3o. - Suprimir a expressão "Floresta Amazônica". 
Justificativa: 
A ficar como proposto este artigo, corresponderia a condenar toda a Amazônia a estagnação 
econômica, com suas pesquisas ao desenvolvimento do País. 
Parecer:   
   Entendemos que o dispositivo em referência não exclui a valorização econômica regional, apenas 
disciplina a utilização dos recursos naturais que menciona.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:31479 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Inclua-se no Art. 295 do Substitutivo do  
relator, o seguinte item:  
Item - Instituir a proteção ambiental como  
expansão da função social da propriedade  
prevalecendo a limitação sobre o uso do bem por  
parte do proprietário. 
Justificativa: 
A relação de administração, cuja característica é a finalidade pública, contrasta com a relação de 
direito subjetivo, cuja característica é a vontade do indivíduo. O direito de propriedade poderá sofrer 
limitações administrativas legitimas (devendo ser ressalvados o instrumento do tombamento, da Lei 
6.902 e de proteção de bacias hidrográficas) no interesse e benefício da coletividade. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo, inclusive em decorrência do 
que estabelecem as disposições sobre Direitos Fundamentais e sobre Ordem Econômica.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:31566 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 295  
Adite-se ao art. 295 do Projeto de  
Constituição do Nobre Relator - Substitutivo - o  
seguinte inciso VIII:  
Art. 295 - ..........................  
Inc VIII - regular a instalação ou ampliação  
de usinas hidroelétricas, termonucleares,  
termoelétricas, de processamento de materiais  
férteis e físseis, de industrias de alto potencial  
poluidor, bem como de qualquer Projeto de impacto  
ambiental. 
Justificativa: 
O novo Inciso que propomos para o artigo 295 é de maior importância, pois, é notório, e do 
conhecimento de todos, que a proteção à preservação do meio ambiente é um direito individual e 
coletivo fundamental para a sobrevivência de nossa flora e fauna, portanto estou convicto de que esta 
adição vem contribuir com a preservação do meio ambiente e é voltada para a nossa própria 
sobrevivência, portanto, cabe ao Poder Público regular os abusos cometidos contra a vida animal, 
vegetal e mineral. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo Substitutivo.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:31644 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 295, § 3o.  
O parágrafo 3o. do artigo 295 do Projeto de  
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Constituição passa a ter a seguinte redação:  
O § 3o. do art. 295 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 295. .............................. 
§ 3o. - A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira e a  
Caatinga são patrimônio Nacional e sua utilização  
far-se-á dentro de condições que assegurem a  
conservação de seus recursos naturais e de seu  
meio ambiente. 
Justificativa: 
A Caatinga encerra, tal qual as demais, grande importância para o equilíbrio ecológico, inclusive 
porque apresenta espécies vegetais e manifestação de vida animal muito peculiares, algumas delas 
únicas no mundo. Ademais, sua devastação ou sua exploração desordenada e predatória poderá 
implicar a desertificação da larga faixa do território nacional. 
Parecer:   
   Consideradas as disposições concernentes à matéria contidas no Substitutivo, concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:31961 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 296, o parágrafo único, com a seguinte redação:  
"Art. 296 - ................................  
Parágrafo único - Qualquer pessoa lesada ou  
ameaçada no seu direito ao meio ambiente saudável,  
será parte legítima para propor a ação que vise à  
cessação das causas de violação e à respectiva  
indenização". 
Justificativa: 
Considerando-se a importância da qualidade ambiental, notadamente para a saúde da população. 
Considerando-se, ainda o dever do poder público (União, Estados e Município), concorrentemente, no 
sentido de estabelecer normas especiais para a sua proteção. 
Considerando, também, o exemplo, dentre outras, das Constituições de Portugal, de 1974 (art. 66), 
da Espanha, de 1978 (art. 45) da Pensilvânia (art. 127). 
Julgamos oportuno introduzir no contexto constitucional brasileiro normas mais efetivas de proteção 
ambiental, assegurando ao cidadão o direito de agir para impedir a violação da lei e requerer a devida 
indenização. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:31962 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 295, parágrafo 1o., inciso VI;  
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No Projeto de Constituição, onde se lê:  
"art. 295 ..................................  
§ 1o. ......................................  
VI - promover a educação ambiental em todos  
os níveis de ensino".  
Leia-se:  
"art. 295 ..................................  
§ 1o. ......................................  
VI - estabelecer a educação ambiental como  
disciplina obrigatória nas escolas oficiais e  
particulares em todos os níveis de ensino". 
Justificativa: 
Levando em consideração a importância da chamada “pedagogia mesológica”, definida como a 
ciência da educação para a proteção do meio ambiente sendo considerada um indispensável meio de 
conscientização de todas as pessoas, tornando-as mais responsáveis para com as questões de 
ordem ambiental, evidencia-se a conveniência de se estabelecer a obrigatoriedade da inclusão, nos 
currículos de todos os níveis de ensino, da disciplina referente à “educação ambiental”. 
Tendo em vista, ainda, o notório desconhecimento, por parte da grande maioria do povo brasileiro, 
quanto à matéria, requer-se o recurso drástico de obrigatoriedade. 
Parecer:   
   A modificação proposta envolve matéria infraconstitucional.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   
   EMENDA:32206 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO VI DO TÍTULO IX  
DO MEIO AMBIENTE  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO  
VI DO TÍTULO IX DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO  
RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA  
SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO IX  
CAPÍTULO VI  
DO MEIO AMBIENTE  
Art. 295 - Todos têm direito ao equilíbrio  
ecológico do meio ambiente, bem de uso comum do  
povo e essencial à sadia qualidade de vida,  
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o  
dever de preservá-lo e defendê-lo para as  
presentes e futuras gerações.  
§ 1o. Para assegurar a efetividade do direito  
referido neste artigo, incumbe ao Poder Público:  
I - preservar e restaurar os processos  
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico  
das espécies e ecossistemas.  
II - preservar a diversidade e a integridade  
do patrimônio genético do País e fiscalizar as  
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de  
material genético;  
III - definir, em todas as unidades da  
Federação, espaços territoriais e seus componentes  
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a serem especialmente protegido, vedada qualquer  
utilização que comprometa a integridade dos  
atributos que justifiquem sua proteção;  
IV - exigir para instalação de obras ou  
atividade potencialmente causadoras de  
significativa degradação do meio ambiente, estudo  
prévio de impacto ambiental, a que se dará  
publicidade;  
V - controlar a produção, comercialização e  
emprego de técnicas, métodos e substâncias que  
comportem risco para o meio ambiente e qualidade  
de vida;  
VI - promover a educação ambiental em todos  
os níveis de ensino;  
VII - proteger a fauna e a flora vedando, na  
forma da lei, as práticas que as coloquem sob  
risco de extinção ou submetam os animais à crueldade.  
§ 2o. Aquele que explorar recursos minerais,  
fica obrigado a recompor o ambiente degradado,  
após a exaustão das jazidas e lavras, de acordo  
com solução técnica descrita no estudo de impacto  
ambiental, aprovado antes do início da exploração.  
§ 3o. - A Mata Atlântica, o Pantanal e a Zona  
Costeira são patrimônio nacional e sua utilização  
far-se-á dentro de condições que assegurem a  
conservação de seus recursos naturais e de seu  
meio ambiente.  
§ 4o. - As terras devolutas ou arrecadadas  
pelos Estados, por ações discriminatórias,  
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais  
são indisponíveis.  
Art. 296 - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente sujeitarão os infratores ás sanções  
penais e administrativas, independentemente da  
obrigação de reparar integralmente os danos causados. 
Justificativa 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal corno um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
urna nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia e, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:32517 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Transponha-se o § 2o. do art. 233 do  
Substitutivo para o art.  
295, numerando-o como § 5o. 
Justificativa: 
O disposto no § 2º do art. 233 (compensação por terras gravadas com medida de proteção) não se 
afina com o caput, a que se subordina, e que trata da pesquisa e lavra de minerais por autorização ou 
concessão do Poder Público. 
Se mantida essa inadequação, os Estados, ao legislarem sobre a compensação, certamente taxarão, 
mais uma vez, a atividade minerária pela simples vinculação do parágrafo ao caput do artigo, embora 
esse parágrafo constitua verdadeira norma autônoma, nada tendo a ver com o comando do art. 233. 
Parecer:   
   A emenda não foi aceita porque optou-se por retirar do texto o conceito de compensação aos 
Estados e Municípios. Afinal, estes têm a mesma responsabilidade que à União em torno de 
preservação do patrimônio ecológico do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32541 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar um parágrafo único, ao Artigo 296, com a seguinte redação:  
Artigo 296...................................  
Parágrafo único. A lei definirá como de ação  
pública e punirá os crimes praticados contra o  
meio ambiente, com a mesma gradação do homicídio  
doloso. 
Justificativa: 
Proteger o meio-ambiente em toda a sua plenitude. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:32654 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
Art. 295 - .................................  
Suprimir:  
"§ 2o. ..................................... 
após a exaustão das jazidas e lavras,.............  
..................,aprovado antes do início da exploração". 
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Justificativa: 
Não há razão para condicionar a recomposição do meio ambiente após a exaustação das jazidas e 
lavras. Melhor é que tais trabalhos sejam realizados à medida em que estão sendo explorados os 
recursos. De qualquer modo, não se justifica existência de uma disposição sobre o assumpto a nível 
constitucional. 
Além disso, há necessidade de suprimirmos a última frase, pois as atuais realizações de exploração 
não obrigam a recomposição do meio ambiente degradado. 
Parecer:   
   Consideramos os aspectos básicos de proteção ambiental, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:32882 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do § 3o. do Artigo 295, para a seguinte:  
"A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o  
Pantanal e a Zona Costeira são patrimônio nacional  
e sua utilização com fins econômicos será feita em  
rigorosa obediência à Lei que assegure,  
consideradas as normas técnicas viabilizadoras de  
seu desenvolvimento racional, a sua preservação e  
da ecologia". 
Justificativa: 
É indispensável preservar essas quatro áreas do território brasileiro, sem comprometer o seu 
desenvolvimento que, contudo, com base na lei, deve respeitar as normas técnicas visando a sua 
racionalidade e a preservação da ecologia. 
Parecer:   
   Consideradas as disposições sobre a matéria no Substitutivo, concluímos pela prejudicialidade da 
Emenda. 
   
   EMENDA:33066 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA DO modificativa  
O § 3o. do art. 295 do projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 295 - ..................................  
§ 3o. - A floresta amazônica, a mata  
atlântica, o pantanal, a zona costeira e a  
caatinga são patrimônio nacional e sua utilização  
far-se-á dentro de condições que assegurem a  
conservação de seus recursos naturais e de seu  
meio-ambiente. 
Justificativa: 
A Caatinga encerra, tal qual as demais, grande importância para o equilíbrio ecológico, inclusive 
porque apresenta espécies vegetais e manifestação de vida animal muito peculiares, algumas delas 
únicas no mundo. Ademais, sua devastação ou sua exploração desordenada e predatória poderá 
implicar na desertificação de larga faixa do território nacional. 
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Parecer:   
   Consideradas as disposições concernentes à matéria contidas no Substitutivo, concluímos pela 
rejeição da matéria. 
   
   EMENDA:33505 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao art. 296 do Substitutivo do Relator,  
a seguinte redação:  
"Art. 296 - O poder Público velará pela  
proteção, conservação e preservação do meio  
ambiente e pela melhoria da qualidade de vida,  
conciliando-as com o desenvolvimento social e  
econômico.  
§ único - A lei ordinária regulará as  
hipóteses de violações, bem como a obrigação de  
reparar o dano causado". 
Justificativa: 
Funda-se a presente proposta na necessidade de fazer constar da Constituição regras básicas sobre 
a preservação e conservação do meio ambiente, harmonizando a defesa da ecologia com as 
exigências do desenvolvimento econômico e a geração de empregos produtivos. 
De outra parte, faz-se necessário expungir do texto todas as questões cuja previsão e 
regulamentação são da alçada do legislador ordinário. 
As normas constitucionais devem concentrar-se na fixação das regras básicas e fundamentais, 
deixando para lei complementar o que for casuístico. 
Não há sentido em o texto constitucional descer a minúcias como a previsão dos tipos penais como 
que serão punidos certos danos ecológicos. 
Na linha que propugnamos para o tratamento do tema, situam-se, por exemplo, as modernas 
Constituições de Portugal (art. 66) e da Espanha (artigo 45), ambas versando as normas obre defesa 
da ecologia em apenas um artigo, subdivididos em alguns poucos preceitos. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo, especialmente considerado o 
artigo 225.  
Concluímos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:33506 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao artigo 295 do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
"Art. 295 - Compete ao Poder Público:  
a - a utilização racional dos recursos  
naturais, salvaguardando a sua capacidade de  
renovação e a estabilidade ecológica;  
b - recuperação e preservação ambientais,  
inclusive com a criação de reservas, parques e sítios;  
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c - prevenir e controlar a poluição e os seus  
efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
d - a redução dos riscos de catástrofes  
naturais e nucleares". 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é o de reduzir o texto do dispositivo às devidas dimensões de uma norma 
Constitucional, expurgando todas as questões onde podem e devem ficar na alçada do legislador 
ordinário. 
A proposta, nesta linha de atuação, segue os passos das recentes Constituições de Portugal (art. 66) 
e da Espanha (art. 45), tomando aquela como fonte mais próxima de inspiração. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra suficientemente contemplada pelo substitutivo.  
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:34003 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Disposição Geral  
[...] 
Capítulo VI  
Do Meio Ambiente  
Art. 295 - O meio-ambiente ecologicamente  
equilibrado é bem de uso comum ao qual todos têm  
direito, devendo os poderes públicos e a  
coletividade protegê-lo na forma da lei.  
§ 1o. - Para assegurar a efetividade do  
direito referido neste artigo, incumbe ao Poder Público:  
I - preservar e restaurar os processos  
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico  
das espécies e ecossistemas.  
II - preservar a diversidade e a integridade  
do patrimônio genético do País e fiscalizar as  
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de  
material genético;  
III - definir, em todas as unidades da  
Federação, espaços territoriais e seus componentes  
a serem especialmente protegidos, vedada qualquer  
utilização que comprometa a integridade dos  
atributos que justifiquem sua proteção;  
IV - exigir para instalação de obras ou  
atividade potencialmente causadoras de  
significativa degradação do meio ambiente, estudo  
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
V - controlar a produção, comercialização e  
emprego de técnicas, métodos e substâncias que  
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comportem risco para o meio ambiente e qualidade  
de vida;  
VI - promover a educação ambiental em todos  
os níveis de ensino;  
VII - proteger a fauna e a flora vedando, na  
forma da lei, as práticas que as coloquem sob  
risco de extinção ou submetam os animais à  
crueldade.  
§ 2o. - Aquele que explorar recursos  
minerais, fica obrigado a recompor o ambiente  
degradado, após a exaustão das jazidas e lavras,  
de acordo com solução técnica descrita no estudo  
de impacto ambiental, aprovado antes do início da  
exploração.  
§ 3o. - A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, o Pantanal e a Zona Costeira são  
patrimônio nacional e sua utilização far-se-á  
dentro de condições que assegurem a conservação de  
seus recursos naturais e de seu meio ambiente.  
§ 4o. - As terras devolutas ou arrecadadas  
pelos Estados, por ações discriminatórias,  
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais  
são indisponíveis.  
§ 5o. - As práticas e condutas lesivas ao  
meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções  
penais e administrativas, independentemente da  
obrigação de reparar integralmente os danos causados.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do Ilustre Relator. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34263 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Artigos 232 e 233 e  
seus parágrafos; § 2o. do Artigo 295 e § 2o. do  
Artigo 302.  
Substitua-se os Artigos e parágrafos acima  
mencionados pelo de redação seguinte:  
"Art. (...) - A pesquisa e a lavra dos  
recursos minerais, bem como o aproveitamento dos  
potenciais de energia hidráulica, dependem de  
autorização ou concessão do Governo Federal, na  
forma da lei, e não poderão ser transferidos sem  
prévia anuência do poder concedente.  
§ 1o. - No interesse nacional, a lei regulará  
as condições específicas quando essas atividades  
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se desenvolverem em faixa de fronteira ou em  
terras indígenas.  
§ 2o. - Não dependerá de autorização ou  
concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida, na forma  
especificada em lei". 
Justificativa: 
Consciente da responsabilidade de que estamos investidos, a presente emenda visa oferecer 
subsídios constitucionais que formem mais fácil o desenvolvimento de uma das atividades de maior 
importância deste País: a mineração. Ao analisar os dispositivos constantes do Substitutivo ora em 
exame, preocupou-me constatar a inserção de alguns princípios que sei, sobejamente, virão 
confrontar com os interesses nacionais. 
Como é sabido, a mineração representa uma atividade de risco que exige consideráveis 
investimentos e longo prazo de maturação. Não devemos banir o capital estrangeiro, mas aceitar sua 
participação minoritária e restrita, em “joint ventures”, conforme dispuser a lei exigindo-se na 
associação, o aporte de tecnologia. 
Aceitar o princípio do repúdio ao capital forâneo, controlado seria impor uma autolimitação ao 
desenvolvimento do País e a absorção de tecnologia da qual tanto necessitamos. Da mesma forma, 
não encontro justificativas para que a exploração de minérios em área indígena dependa de prévia 
anuência das comunidades indígenas envolvidas. Estarão elas aptas a decidirem, soberanamente, 
sobre o que lhes convém e, principalmente, o que convém ao País? Em nome dessas comunidades, 
indubitavelmente, se pronunciariam interesses outros que não os legítimos dos índios. A exploração 
mineral em considerável parcela do Território Nacional ficaria, assim por princípio duradouro, 
condicionada à vontade de uma minoria, em detrimento da Nação como um todo. Entendo, também, 
que a eliminação, do texto constitucional vigente, da concessão de lavra por tempo indeterminado 
desestimularia o empresário, privado e estatal, a investir no setor, tendo em vista, principalmente, a 
falta da necessária garantia para realizar a exploração da jazida até a sua exaustão. Na expectativa 
de vir a perder, ao fim do prazo determinado, o direito de exploração, as mineradoras tenderiam a 
realizar a lavra seletiva da jazida, com reflexos danosos à economia nacional.  
Com essas razões, penso, justificar, plenamente, a admissão da presente emenda. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda inclui dispositivos que deverão ser objeto de lei ordinária, pelo que somos pela rejeição da 
mesma, mantendo a redação mais abrangente do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34559 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Inclua-se no Inciso VII do art. 295, do  
substitutivo do Relator, o seguinte parágrafo:  
§ 5o. - O Poder Público implantará, mediante  
Lei Complementar, o zoneamento da região  
amazônica, de forma a preservar sua fauna e flora,  
especialmente reservas extrativistas, madeiras de  
lei e as áreas indígenas. 
Justificativa: 
A região amazônica apresenta notável singularidade ecológica no contexto do território nacional. Sua 
feição nitidamente tropical ainda constitui um universo muito pouco conhecido, tanto assim que 
inúmeras experiências de exploração de seu potencial têm fracassado e com reflexos condenáveis 
para o meio ambiente regional. O desenvolvimento de um aparato técnico-científico para o 
aproveitamento racional de seus recursos será de lenta maturação, razão porque incumbe ao Poder 
Público uma ação permanente de conservação da flora e fauna características. Ademais, a presença 
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significativa de povos indígenas na região aconselha um redobrado esforço em preservar espaços 
naturais para a continuidade de suas existências. 
É de vital importância que o Poder Público estabeleça o zoneamento da Região Amazônica, de 
maneira a assegurar racional e ordenadamente o aproveitamento econômico desse grande potencial 
que é a Amazônia, com base em critérios técnicos e científicos bem assim em harmonia com o 
sistema ecológico geral, e assegurando a proteção das reservas indígenas. 
Estabelecer esse zoneamento significa, por exemplo, delimitar as áreas para agricultura e pecuária a 
fim de que não sejam devastadas e transformadas em cinzas as reservas extrativistas, como as 
áreas de castanheiras e seringueiras e as de maior densidade de madeiras-de-lei (mogno, cedro, 
cerejeira e outras) de extraordinário significado econômico. 
Parecer:   
   Encontram-se no Substitutivo disposições básicas sobre a preservação da Amazônia. Outros 
aspectos poderão ser mais adequadamente tratados pela legislação infraconstitucional.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:34823 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no § 3o. do art. 295, após a  
expressão "Mata Atlântica", a expressão: "a Serra do Mar". 
Justificativa: 
A Serra do Mar é indiscutivelmente patrimônio nacional. 
Parecer:   
   A inclusão reveste-se de grande relevância para a ecologia nacional.  
Pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:34824 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 296, remanejando-o para § 5o. do Art. 295. 
Justificativa: 
Redação coerente com a boa técnica legislativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34976 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte:  
a) Crie-se um novo Título - Das Disposições  
Complementares, após o Título IX, renumerando-se o  
Título X.  
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b) Transfiram-se para o novo Título os  
artigos 6o., § 34, 30, §§ 1o. e 2o., 31, itens  
XXI, XXII ("in fine"), §§ 1o. e 2o., 41, item  
VIII, 50, 51, 64, itens I a IV, 65 a 71, 104  
(exceto o caput), 106, 116, itens I a V, 135,  
itens I a IX, 138 a 142, 144, §§ 1o. e 2o., 145,  
146, 149, itens I a X, 150 a 170, 174 a 177, 178,  
§§ 2o. e 3o., 179, 180, 207 a 216, 231, § 2o.,  
232, 234, caput e §§ 1o. e 3o., 237, 239 a 243,  
245 a 256, 259, 260, 261, §§ 1o. e 2o., 262 a 272,  
277 a 280, 282, 283, 284, §§ 1o. a 5o., 285 a 287,  
291, caput, itens I a III e § 3o., 294, 297, §  
2o., 298, parágrafo único, 300, §§ 1o. e 2o.  
c) Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o. do artigo 92:  
Art. 92 - ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em  
cada Casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de  
noventa dias, considerando-se aprovada quando  
obtiver, sucessivamente, os votos favoráveis:  
a) de dois terços dos membros de cada uma das  
Casas, no caso de proposta de emenda aos Títulos I a IX;  
b) da maioria dos membros de cada uma das  
Casas, no caso de proposta de emenda ao Título X.  
d) Transfiram-se para o Título II, Capítulo  
II - Dos Direitos Sociais, acima do artigo 7o., os  
artigos 261, "caput", 272, 273, 274, parágrafo  
único, 284, 295, "caput", 297, caput e § 1o. 298,  
caput e 299 a 301, com a seguinte redação:  
Art. (261) - A saúde é direito de todos e  
dever do Estado, assegurado pelo acesso  
igualitário a um sistema nacional único de saúde.  
Art. (273) - A educação, direito de cada um e  
dever do Estado, será promovida e incentivada com  
a colaboração da família e da comunidade, visando  
ao pleno desenvolvimento da pessoa.  
Parágrafo único - (Art. 274, parágrafo único)  
O Estado garantirá acesso universal ao ensino de  
primeiro grau obrigatório e gratuito.  
Art. (284) - é assegurado a todos pleno  
exercício dos direitos culturais e participação  
igualitária no processo cultural.  
[...] 
Art. (295) - Todos têm direito ao equilíbrio  
ecológico do meio ambiente, impondo-se ao Estado e  
à sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo  
para as presentes e futuras gerações.  
[...] 
Justificativa: 
O propósito desta Emenda é possibilitar a futura alteração, pela maioria absoluta do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, de dispositivos constitucionais que, pela variabilidade das 
circunstancias a que se aplicam, não deveriam ficar submetidos à rigidez do quórum especial de dois 
terços. Assim a Assembleia Nacional Constituinte não deixa de deliberar sobre questões de 
indiscutível importância, mas também não inibe futuras adaptações desses dispositivos as condições 
mutáveis da vida econômica, social e política. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende alterar diversos dispositivos do Substitutivo, além de sugerir a criação 
de novo Título denominado "Disposições Complementares" e a transferência de outros.  
Com relação a este último ponto, parece-nos de todo conveniente que a distribuição dos dispositivos 
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deva ficar para a fase de redação final do texto.  
Quanto às alterações propostas, é de se reconhecer que algumas devem ser aproveitadas no 
Substitutivo que vamos oferecer, uma vez que aperfeiçoam o referido documento.  
Somos, destarte, pela aprovação parcial da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00076 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do § 1o. do Art. 262 a seguinte redação:  
"IV - exigir, para instalação de obras ou  
atividade potencialmente causadoras de  
significativa degradação do meio ambiente, estudo  
prévio de impacto ambiental, cuja avaliação será  
feita pelo poder público, consultada a comunidade  
diretamente interessada na forma da lei." 
Justificativa: 
Além de sujeitar à avaliação do poder público a realização de obras potencialmente causadoras de 
significativa degradação do meio ambiente, através de estudo prévio de impacto ambiental, nossa 
emenda visa ainda à sujeição dos referidos projetos à consulta da comunidade diretamente 
interessada. Considerando que a população não pode ficar como simples espectadora do processo e 
parte receptora dos seus custos. 
Parecer:   
   Postula a emenda modificação do inciso IV do parágrafo 1o. do artigo 262, de forma a substituir a 
cláusula "a que se dará publicidade" pela condição "cuja avaliação será feita pelo poder público, 
consultada a comunidade diretamente interessada na forma da lei".  
Em nosso entendimento, a redação original permite que sejam alcançadas, de forma mais adequada, 
os objetivos propostos pela emenda. Com efeito, o inciso IV subordina-se a parágrafo que estabelece 
incumbências do Poder Público, determinando, entre elas, que esse Poder deve exigir estudo 
prévio de impacto ambiental. Evidentemente, essa exigência envolve decidir acerca da adequação do 
mencionado estudo.  
De outra parte, tal como propõe a emenda, o texto do Projeto, ao ordenar a publicação do estudo 
prévio de impacto ambiental, enseja a oportunidade de a comunidade expressar sua opinião, por 
meio de suas organizações ou por qualquer do povo. Ademais, o disposto na redação original 
apresenta o aspecto positivo de não permitir que a cláusula "na forma da lei" venha a terminar 
funcionando como medida protelatória à imediata aplicação do preceito constitucional.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:00189 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao Art. 262, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, o  
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seguinte parágrafo 4o., renumerando-se os atuais 4o. e 5o:  
"Art. 262 ............................... 
§ 4o. As encostas e as nascentes dos rios  
constituem áreas de preservação permanente. Os  
danos causados a essas áreas e seus componentes  
sujeitam os infratores a penas de detenção, sem  
prejuízo do que estabelece o parágrafo anterior." 
Justificativa: 
O Art. 262, do Projeto de Constituição, trata da defesa do meio ambiente, sendo de se ressaltar seu 
parágrafo 3º, que estabelece: “As condutas e atividades consideradas ilícitas, lesivas ao meio 
ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados, aplicando-se, relativamente aos 
crimes contra o meio ambiente, o disposto no artigo 202, § 5º”. 
O Art. 202, § 5º, por sua vez, determina: “A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos 
integrantes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade criminal desta, sujeitando-a às penas 
compatíveis com sua natureza, nos crimes praticados contra a ordem econômica e financeira e a 
economia popular”. 
Não obstante, defendemos que a preservação das áreas de encostas e de nascentes de rios deve 
ser expressamente assegurada pela Constituição, uma vez que os danos causados a essas áreas 
resultam em graves prejuízos de natureza ambiental e mesmo de ordem econômica. 
Parecer:   
   A emenda sugere a adição de novo parágrafo 4o. ao artigo 262, renumerando-se os originários 
parágrafos 4o. e 5o.  
Em sua substância, o assunto objeto da proposição está contemplado no disposto no artigo 262, 
inciso III e, como bem o reconhece a Justificativa da Emenda, no parágrafo 3o. do mesmo artigo. À 
nossa compreensão, as especificidades relativas à matéria tratada nos mencionados dispositivos 
devem ser mais apropriadamente contempladas no âmbito da legislação ordinária.   
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00253 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" e ao § 1o. do Art. 262, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização (A), a seguinte redação,  
acrescentando-se-lhe o § 6o abaixo indicado:  
"Art. 262 - Todos têm direito a um meio  
ambiente sadio e equilibrado, patrimônio social e  
bem de uso comum da atual e das futuras gerações e  
essencial à manutenção e reprodução da vida,  
impondo-se ao Poder Público, à coletividade e suas  
instituições o dever de defendê-lo, conservá-lo e  
preservá-lo.  
§ 1o. - Para assegurar a efetividade do  
direito referido neste artigo, incumbe ao Poder Público:  
I - preservar e restaurar os processos de  
eficiências ecológicas essenciais e prover o  
manejo sustentado dos recursos naturais renováveis  
e dos ecossistemas, bem como o uso racional e  
parcimonioso dos recursos naturais não renováveis,  
impedindo, por todos os meios, o desperdício e a  
má gestão dos mesmos;  
II - preservar a diversidade e a integridade  
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do patrimônio genético do País, mediante a  
manutenção de bancos de germoplasma e a  
fiscalização das atividades de pesquisa e  
manipulação do material genético por parte de  
entidades especializadas;  
III - definir, em todas as Unidades da  
Federação, espaços territoriais e ecossistemas  
específicos e especiais por eles conformados, a  
serem especialmente protegidos, ficando vedados  
quaisquer usos que comprometam a integridade dos  
atributos que justifiquem suas proteções;  
IV - exigir, antes do processo de tomada de  
decisões políticas, locacionais e econômicas  
voltadas à execução de obras e atividades  
potencialmente causadoras de degradações e  
transformações ambientais, a elaboração de estudos  
prévios de impactos ambientais, custos e  
benefícios econômicos e sociais e outras  
informações que deverão ser amplamente divulgadas  
e discutidas por todos os estamentos das  
populações envolvidas;  
V - controlar a produção, comercialização,  
transporte e emprego de produtos, processos de  
produção, tecnologias de processamento que possam  
dar origem a riscos ao meio ambiente, à saúde e à  
manutenção dos níveis ótimos de qualidade de vida  
das comunidades humanas;  
vi - dar prioridade a atividades econômicas  
que, em suas tipologias fatoriais, sejam  
extensivas no emprego do capital e intensivas no  
uso da mão-de-obra e que empreguem com prudência  
ecológica os estoques de recursos naturais,  
principalmente em regiões deprimidas, onde ainda é  
necessário viabilizar estratégias de sobrevivência  
intimamente ligadas à natureza e exercidas por  
grandes parcelas de suas populações;  
VII - promover a educação formal que obedeça  
uma metodologia integradora em pedagogia e  
presente em todas as etapas de formação, em todas  
as matérias curriculares, em todos os processos e  
procedimentos educativos e que contenha uma nova  
maneira de encarar a realidade, incorporando,  
assim, uma visão mais humana e sensível da relação  
íntima e inseparável existente entre o meio  
ambiente, a qualidade de vida, o desenvolvimento  
econômico e o uso pleno da cidadania;  
VIII - promover a educação ambiental informal  
junto às comunidades urbanas ou não, privilegiando  
os agentes tradicionais de produção, o uso  
seletivo dos recursos naturais e a reprodução  
cultural que lhes permitiu sobreviver ao meio;  
IX - proteger os recursos faunísticos e  
florísticos, vedando, na forma da lei, usos e  
práticas que os coloquem sob risco de extinção,  
bem como, regulamentando suas explorações,  
capturas, confinamentos, relocações, caças e  
exploração irracional, evitando-se, com isso, a  
quebra de consorciamentos e de importantes elos  
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das cadeias alimentares daquelas espécies mais  
suscetíveis de exploração predatória, protegendo,  
ao mesmo tempo, seus nichos ecológicos;  
X - sob quaisquer pretextos, impedir  
desmatamentos, manejos de discutíveis  
sustentabilidades, substituições de coberturas  
vegetais naturais por essências exóticas e outras  
práticas silvoculturais das áreas da Pré-Amazônia  
e dos manguezais, cujas renovabilidades não são  
asseguradas;  
XI - sustar todos os projetos de siderurgia  
localizáveis na Amazônia e Pré-Amazônia que usem  
carvão vegetal como energético e redutor;  
XII - estabelecer maior controle sobre as  
arboviroses, oriundas da remoção do substrato  
florestal da Amazônia e da Pré-Amazônia que vêm  
ocasionando o recrudescimento de moléstias  
tropicais até há bem pouco tempo controladas, bem  
como o surgimento de outras ainda não  
identificadas pelos controles sanitários do País;  
XIII - ampliar estudos de entomogeografia dos  
vetores de polinização das selvas Amazônica e Pré-  
Amazônica, cujas barreiras ecológicas ainda não  
estão perfeitamente definidas;  
XIV - manter sob controle de uso restrito a  
pequenos produtores, reservas de exploração de  
recursos naturais renováveis, no caso, seringais,  
castanhais, cocais, manguezais e outros, cujas  
explorações seletivas vêm sendo executadas  
tradicionalmente;  
XV - manter áreas reservadas e aforadas a  
pequenos produtores, para cultivos e engorda de  
organismos aquáticos, em pequena escala e a partir  
de procedimentos que não atentem contra a  
reprodução de outras espécies aquáticas;  
XVI - assegurar a conservação da energia e  
dos recursos naturais não renováveis, utilizando-  
se, para tanto, o recurso à reciclagem e à máxima  
redução dos desperdícios e reformulando as  
políticas industrial e de exportações que, na  
divisão internacional do trabalho deram primazia a  
empreendimentos energéticos intensivos, altamente  
dependentes dos insumos hídricos, com sérios  
impactos ambientais; e  
XVII - estabelecer um programa nacional de  
controle e manutenção dos recursos hídricos  
nacionais.  
.................................................  
§ 6o. - Aquele que for autorizado explorar o  
patrimônio de recursos naturais renováveis, fica  
sujeito a normas cientificamente apropriadas, de  
forma a orientar processos de exploração  
sustentada e que propicie a renovabilidade dos  
estoques explorados." 
Justificativa: 
Com a convicção de que existe uma relação íntima e inseparável entre o meio ambiente, a qualidade 
de vida, o desenvolvimento econômico e o uso pleno da cidadania, defendemos a inclusão no texto 
constitucional de disposições que assegurem de forma inequívoca a preservação ambiental. 
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Parecer:   
   A Emenda propõe a modificação do art. 262 do Projeto de Constituição, que se refere ao meio 
ambiente.  
Com a modificação preconizada, que incide sobre o caput. do § 1o. do artigo e lhe acrescenta  
§ 6o.,tem-se uma redação detalhada quanto às incumbências do Poder Público no sentido de 
assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado.  
Uma comparação entre o texto do Projeto e o da Emenda permite verificar que, à exceção dos itens 
VI, e XVII da Emenda, ambos os textos, em sua essência, apresentam o mesmo conteúdo, sendo o 
primeiro mais conciso e, portanto, mais consentâneo com a boa técnica legislativa.  
Quanto aos aspectos de que tratam os itens VI e XVII, note-se que o art. 23, item XVIII, já estabelece 
dentre as competências da União, instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 
que o art. 199, item III, inclui a defesa do meio ambiente como um dos princípios em que se deve 
fundamentar a ordem econômica.  
Assim, o detalhamento sugerido pela Emenda será feito mais apropriadamente pela legislação 
ordinária, adequando-se às peculiaridades regionais e locais.  
Congratulamo-nos com o nobre autor por sua iniciativa em defesa do meio ambiente mas, em virtude 
do exposto, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00279 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 262 § 2o. a seguinte redação:  
- Aquele que explorar recursos minerais fica  
obrigado a recuperar o ambiente degradado. 
Justificativa: 
A redação acima é a que universaliza o dever de recuperar o ambiente degradado, abrangendo 
também aqueles casos em que o início da exploração já se faz sem o estudo de impacto ambiental. 
Parecer:   
   A emenda propõe modificação do parágrafo 2o. do artigo 262, com o objetivo de eliminar a 
condição "de acordo com solução técnica descrita no estudo de impacto ambiental, aprovado antes 
do início da exploração".  
Com tal procedimento, objetiva o eminente Constituinte universalizar a aplicação do disposto no 
parágrafo em consideração. Todavia, em que pese o objetivo manifesto, a Emenda reduz 
sensivelmente o alcance da norma constitucional, uma vez que suprime da redação original o 
instrumento que permite a efetivação do preceito estabelecido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00711 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 262 o seguinte § 6o.  
§ 6o. - A coletividade tem o direito de  
associar-se para preservar a defender o meio  
ambiente e exigir o cumprimento do dever imposto  
ao Poder Público, inclusive com ressarcimento  
pecuniários, na forma da lei. 
Justificativa: 
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A preservação do meio ambiente é um imperativo a que todos os cidadãos e, também, o próprio 
Estado, devem estar obrigados, como forma de melhorar a situação de nosso ecossistema, cujos 
espaços, sobretudo terrestres e fluviais, estão em processo de crescente deterioração. 
Por isso, urge que a sociedade se organiza convenientemente, não apenas para trabalhar ativamente 
em prol de um meio ambiente cada vez mais sadio, mas também para exigir do Estado que cumpra 
seu dever, seja em relação aos diversos segmentos da sociedade, seja em relação às suas próprias 
obrigações. 
Parecer:   
   A emenda propõe que se acrescente ao art. 262 do projeto de Constituinte da comissão de 
Sistematização, que trata sobre o meio ambiente, dispositivo segundo o qual tem a coletividade o 
direito de associar-se para preservar e defender o meio ambiente, exigir o comprimento do dever 
imposto ao Poder Público, inclusive com ressarcimento pecuniário, na forma da lei.  
Em face da aprovação da Emenda coletiva nº 02044-0 , que trata da matéria, concluímos pela 
rejeição da Emenda em estudo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00862 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (S/P/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 262  
Acrescente-se ao artigo 262 o seguinte parágrafo:  
§ - As usinas, que operam com reator nuclear,  
deverão ter sua localização definida em lei  
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
Justificativa: 
Pela importância da matéria, não apenas pelo problema do cidadão, mas da proteção ecológica. 
Não se pode deixar para a regulamentação ordinária e esperamos que o nobre relator atente que 
hoje, apesar de um Decreto Legislativo promulgado pelo Senador José Fragelli, o Executivo não vem 
atendendo às exigências do Congresso. O programa nuclear paralelo de São Paulo é um exemplo de 
necessidade de constar tal emenda no texto constitucional. 
Para se ter uma ideia e de acordo com os técnicos teríamos: Um reator do modelo Angra II – PWR da 
1.300 MW, descarrega anualmente 30 toneladas métricas de combustível gasto. Cada tonelada 
contém cerca de 30 kg de produtos de fissão e mais de 10 kg de elementos transurânicos. Os 
problemas mais importantes estão ligados à formação dos produtos de fissão, do plutônio e 
transurânicos nos restos do combustível queimado no reator, bem como a formação de produtos de 
ativação que resultam das ações dos nêutrons sobre as matérias da estrutura inteira do reator. 
Pode-se, pois, imaginar e comparar com os resíduos do acidente de Goiânia, bem como no futuro 
termos usinas para extrair plutônio do combustível usado. 
Esta é uma emenda importantíssima, pois obrigará em texto constitucional que as usinas que 
operarem com reator nuclear, deverão ter a sua localização definida pela Legislação Federal. 
Permite-se, caso seja aprovado, o debate democrático da sociedade, através do Congresso em 
matéria por demais polêmica e convencidos estamos que isto se dando é o mínimo de controle que 
nós congressistas poderemos ter. 
Os exemplos de Angra I, II e III em áreas que não deveriam receber tais usinas, é por demais 
convincente, da emenda que estamos propondo e que esperamos a acolhida dos Senhores e 
Senhoras da Constituinte. 
A própria definição para os depósitos de rejeitos e dejetos deverão ser examinados na Legislação 
Federal. 
Parecer:   
   A Emenda propõe acréscimo de parágrafo ao art. 262, que dispõe sobre o meio ambiente, pelo qual 
as usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o 
que não poderão ser instaladas.  
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De acordo com o art. 23, item XXII, alínea "a", do Projeto de Constituição, toda atividade nuclear em 
território nacional somente será admitida mediante aprovação pelo Congresso Nacional.  
A matéria já se encontra, pois, disciplinada de forma ampla e, assim, concluímos pela rejeição da 
Emenda. 
   
   EMENDA:01091 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 262, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização (A),  
pelo seguinte:  
"Art. 262. Os recursos naturais renováveis,  
bem como o meio ambiente constituem, em seu  
equilíbrio ecológico natural, um patrimônio da  
sociedade atual e das gerações futuras, essenciais  
que são à garantia da qualidade de vida e ao  
sustento das populações, impondo-se ao Poder  
Público e à coletividade o dever de preservá-los e  
defendê-los.  
"§ 1o. Para assegurar a efetividade dos  
direitos referidos neste artigo, incumbe ao Poder Público:  
"I - pesquisar, difundir e promover formas  
adequadas de exploração do solo, da água, das  
florestas e da fauna silvestre, com vistas a sua  
proteção contra a exaustão, a sua recuperação aos  
níveis originais e a sua conservação para as  
gerações futuras;  
"II - pesquisar, difundir e promover formas  
de preservação dos ecossistemas naturais, das  
belezas e paisagens naturais e das espécies  
florísticas e faunísticas, seja em seu habitat  
natural, seja em bancos de germoplasma para  
futuros trabalhos genéticos de melhoramento de  
plantas e animais;  
"III - definir, em todas as unidades da Federação,  
espaços territoriais e seus componentes a serem  
especialmente protegidos, vedada qualquer  
utilização que comprometa a integridade dos  
atributos que justifiquem sua proteção;  
"IV - promover, nos níveis federal, estadual  
e municipal, garantia às comunidades de condições  
saudáveis do meio ambiente, de forma a  
proporcionar-lhes vida de boa qualidade ambiental,  
livre de poluições e agressões, que,  
eventualmente, possam decorrer de atividades  
industriais ou de degradação dos recursos naturais;  
"V - promover, através dos programas de  
ensino e dos meios de comunicação de massa, a  
conscientização de toda a população sobre os  
malefícios da degradação dos recursos naturais  
renováveis, assim como da poluição do meio  
ambiente, mostrando, em contrapartida, os  
benefícios sociais e econômicos do emprego de  
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práticas racionais de uso do solo e de proteção ao  
equilíbrio ecológico;  
"VI - proporcionar aos agricultores, usuários  
do solo, bem como às comunidades onde a  
integridade do meio ambiente esteja ameaçada,  
assistência técnica e creditícia capaz de ajudá-  
los na implantação de práticas conservacionistas  
de uso do solo e de medidas de proteção do meio ambiente;  
"VII - participar, com uma parte dos custos  
de implantação das práticas de conservação do solo  
e demais recursos naturais renováveis, assim como  
das medidas de proteção ambiental que venham a ser  
implantadas por particulares em benefício da  
coletividade;  
"VIII - criar e implementar com parcelas  
especiais dos impostos e taxas relacionados com a  
terra e o meio ambiente, na União, nos Estados e  
nos Municípios, um Fundo de Conservação do solo e  
Proteção Ambiental - FUNSOLO, para oferecer  
assistência creditícia aos particulares que  
executem práticas conservacionistas e medias de  
proteção ambiental de interesse da sociedade;  
"IX - institucionalizar, nos níveis federal,  
estadual e municipal, organizações governamentais  
e comunitárias para supervisão e coordenação dos  
programas, preferencialmente nos moldes de  
"Institutos", "Fundações", "Distritos  
Comunitários", "Cooperativas", "Bacias  
Hidrográficas Integralizadas", "Áreas de  
Demonstração" e "Projetos Comunitários Especiais",  
todos eles com o objetivo comum e social da  
conservação do solo e do melhor uso dos recursos  
hídricos, da defesa e proteção da flora e da fauna  
e da proteção do meio ambiente.  
"§ 2o. As condutas e atividades consideradas  
ilícitas e lesivas à integridade e equilíbrio dos  
recursos naturais renováveis e do meio ambiente,  
inclusive aquelas ligadas à mineração, à  
construção de estradas e grandes obras de  
engenharia, sujeitarão os infratores, pessoas  
físicas ou jurídicas, às sanções penais e  
administrativas, independentemente da obrigação de  
reparar os danos causados, aplicando-se,  
relativamente aos crimes contra os recursos  
naturais renováveis e o meio ambiente, o disposto  
no Art. 202, § 5o.  
"§ 3o. A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal  
Mato-grossense e a Zona Costeira são patrimônio  
nacional e sua utilização far-se-á dentro de  
condições que assegurem a conservação de seus  
recursos naturais e de seu meio ambiente.  
"§ 4o. São indispensáveis as terras devolutas  
ou arrecadas pelos Estados, por ações  
discriminatórias, necessárias à proteção dos  
ecossistemas naturais." 
Justificativa: 
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O substitutivo proposto mantém os princípios gerais e básicos de proteção ambiental e de defesa de 
nossos ecossistemas, conforme a redação dada pela Comissão de Sistematização, mas inclui, nas 
devidas proporções, os princípios básicos para normatização da conservação dos recursos naturais 
renováveis, modificando, inclusive, a própria denominação do Capítulo. 
Parecer:   
   A emenda propõe a substituição do art. 262 do projeto de Constituição, que se refere a meio 
ambiente.  
Com os mesmos princípios básicos previstos no projeto, a emenda procura introduzir detalhes sobre 
recursos naturais.  
Em face da aprovação da Emenda coletiva nº. , que trata da matéria, concluímos pela rejeição da 
Emenda em estudo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01138 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no Capítulo VI, Artigo 262, o seguinte Parágrafo:  
Fica proibido, em todo o Território Nacional,  
qualquer tipo de corte de floresta, onde exista,  
comprovadamente, a necessidade de se preservar a  
fauna, a flora, as belezas cênicas. Somente  
ficarão isentas desta proibição as propriedades  
que, põe sua natureza, numa extensão nunca  
superior a 20 hectares, necessitam proceder ao  
desmatamento com o objetivo de utilização a área  
par fins de agricultura e pecuária, visando o  
sustento dos habitantes dessa região, devendo esta  
isenção ser autorizada pelo Prefeito Municipal em  
cujo município esteja a referida propriedade,  
depois de ouvida a Câmara de Vereadores. 
Justificativa: 
Considerando o excessivo desmatamento que vem ocorrendo no Território Nacional, causando 
graves prejuízos ecológicos ao País e trazendo perspectivas desanimadoras para as próximas 
gerações, quanto as condições climáticas e a fertilidade das terras que o integram, o que afetará 
irremediavelmente a produtividade e a economia do Brasil, imprescindível é a imediata adoção de 
medidas decisivas que impeçam o desmatamento, a fim de preservarmos a fauna, a flora e as 
belezas naturais que, até agora, têm feito da terra brasileira um importante polo paisagístico. As 
denúncias contra o desmatamento, lidas nos jornais, revistas e na televisão e que já dominam a 
opinião pública que se revolta contra este estado de coisas, obriga-nos a defender o sentimento do 
nosso povo em favor da preservação de nossa área paisagística. 
Parecer:   
   Sugere a Emenda a inclusão de parágrafo no artigo 262, visando a proibir o corte de florestas, nas 
condições definidas no dispositivo sugerido.  
Mesmo estando consciente de que as atividades desenvolvidas pelos homens envolvem 
modificações no meio ambiente, julgamos imprescindível disciplinar as ações que imponham danos 
irresgatáveis ao ambiente que nos cerca.  
Assim, parece-nos perfeitamente compreensível a preocupação do eminente constituinte com relação 
ao desmatamento desordenado que tem ocorrido País.  
De fato, tendo já sido suficientemente comprovados os efeitos nocivos que o desmatamento 
desregulado acarreta ao clima, à fertilidade do solo, às inundações, à preservação de espécies 
animais, torna-se imperioso normatizar cuidadosamente a matéria. Nesse sentido, compartilhamos 
de todos os esforços que tenham por objetivo disciplinar o desmatamento, de forma a impedir 
degradações do meio ambiente que comprometam a vida das futuras gerações brasileiras.  
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Não obstante partilhamos da preocupação espelhada pela Emenda, julgamos que o assunto nela 
contemplado, em razão de suas especificidades, não deve ser tratado no nível do texto constitucional. 
À nossa compreensão, tal assunto deve ser mais apropriadamente regulado no âmbito da 
legislação ordinária.  
Lembramos, todavia, que, em sua essência, a matéria está considerada no Projeto de Constituição 
da Comissão de Sistematização, particularmente no inciso III do parágrafo 1o. e no parágrafo 2o. do 
artigo 262. Esse último dispositivo determina serem patrimônio nacional a Floresta Amazônica, a 
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira, devendo sua 
utilização fazer-se de maneira que assegure a conservação de seus recursos naturais e de seu meio 
ambiente.  
O mencionado inciso III estabelece ser incumbência do Poder Público definir, em todas as unidades 
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. No 
contexto da legislação ordinária que venha a regular essa norma, caberá considerar particularmente 
o desmatamento, nas condições específicas em que trata a Emenda sob consideração.  
Diante do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01343 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se onde couber no art. 262 o seguinte parágrafo:  
"é proibido fumar nos ambientes fechados.' 
Justificativa: 
O direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida (8ª Conferência 
Nacional de Saúde – Brasília, 17-21/03/86). O pleno exercício do direito à saúde implica em garantir, 
entre outros, a “qualidade adequada do meio ambiente”. 
O fumo é uma das principais causas do câncer, enfisemas, enfarte do coração e outras doenças 
vasculares como a trombose, derrame, tromboangite e também do encurtamento da vida e 
envelhecimento precoce. 
Nos fetos das gestantes que fumam durante a gravidez, os efeitos são igualmente maléficos, 
reduzindo o peso dessas crianças e comprometendo seu desenvolvimento. 
O fumante tem maior probabilidade de ficar doente é, no caso de necessitar de cirurgias, é presa das 
doenças pulmonares. 
O fumo é a causa de 30% dos incêndios. 
Pouco ou nada se tem feito em defesa dos não-fumantes, mesmo estando comprovado que, em 
ambiente fechado, os não-fumantes passam a fumar, indiretamente, na proporção de um terço do 
tabaco expelido no local. Conforme pesquisas criteriosas, as crianças que passeiam de automóvel 
com pais tabagistas, aspiram tanta fumaça que passam a apresentar sintomas de intoxicação nos 
dias seguintes. Com relação a chamada “Morte do Sono” quando, sem causa aparente, a mãe que 
deixou o recém-nascido dormindo, o encontra morto, há fortes indícios de que a causa é o fumo, pois 
sempre é constatado que os pais são tabagistas. 
É muito agradável e até irritante participar de um grupo de trabalho, ou mesmo de uma reunião social 
com fumantes que subvertem as funções do aparelho respiratório transformando-o em chaminé. 
Sem dúvida, o bem-estar e a saúde dos não-fumantes estão em jogo quando estes se tornam, sem 
querer, em “fumantes passivos”. 
Felipe Gonzáles, o grande estadista e primeiro-ministro espanhol, declarou textualmente: “Como 
político, tenho que prestar muita atenção para não incomodar os outros. Pergunto sempre se as 
pessoas se incomodam com o meu charuto. Acho que os fumantes é que devem respeitar os que não 
fumam e não o contrário”. 
Diz o Dr. Mirra (do Hospital do Câncer) que 30% dos malefícios do fumo são absorvidos pelo não-
fumante, em presença de alguém que fume. Se o ambiente for fechado e o ar condicionado estiver 
ligado, o percentual sobe. 
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Nos restaurantes, quem esperou meia hora, degustando na imaginação o prato que pediu, ao vê-lo 
chegar percebe que, na mesa ao lado, o pessoal acabou de almoçar e, enquanto não vêm a conta e 
o café, solta baforadas em sua direção, tirando o gosto e o apetite. Teria sido um ato civilizado 
aguardar 2 minutos para fazê-lo fora do ambiente em que se ingerem alimentos. 
Mas o maior mal é o das crianças e adolescentes que são bombardeados diariamente com a ideia 
milionariamente divulgada na TV de que a “preferência nacional” é pelo “sabor bem Brasil”, “leve e 
suave”, num “estilo de vida” de “quem sabe o que quer” e chega “ao sucesso”. 
Todos sabemos, e está cientificamente provado, que a verdade é exatamente o oposto de tudo isso, 
numa autêntica inversão de valores. Nos países mais adiantados, a lei obriga a impressão de uma 
caveira em cada maço de cigarros e os seus anúncios são proibidos até altas horas na TV e também 
em outros meios de comunicação. 
Conhecendo-se os malefícios que o fumo tem causado à pessoa humana e a ingestão permanente 
de fumaça pelas vias respiratórias ao organismo quando em ambiente fechado é considerado uma 
violência, ao bem-estar e à saúde daqueles que não têm o vício do fumo, causando-lhes danos por 
vezes irreparáveis, plenamente se justifica a terminante proibição de se fumar em ambiente fechados.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao art. 262, que trata sobre o meio ambiente, um parágrafo 
segundo o qual é proibido fumar nos ambientes fechados, medida que se justifica como uma das 
formas de preservar a qualidade do meio ambiente e garantir o direito à saúde.  
Consideradas as determinações sobre saúde e meio ambiente já expressas no Projeto, concluímos 
pela rejeição da Emenda, uma vez que a matéria nela tratada deve ser mais apropriadamente 
contemplada no âmbito da legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01396 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Capítulo VI ("Do Meio  
Ambiente') do Título "VIII', onde couber:  
"Art. É vedado a fabricação e o depósito de  
dejetos de material radioativo a distâncias  
inferiores a 50 quilômetros, em linha reta, de  
perímetros urbanos, salvo casos explícitos em lei'. 
Justificativa: 
A deterioração da qualidade de vida e a depredação do meio ambiente são problemas dos mais 
sérios que enfrentamos na atualidade. Lesões graves e muitas vezes irreversíveis estão sendo 
causadas em milhares de pessoas como resultado da nossa imprevidência no trato dessas questões. 
Nossa proposta visa resguardar as áreas urbanas dos riscos decorrentes da fabricação de material 
radioativo e mesmo do depósito de seus dejetos, evitando, assim, um comprometimento ainda maior 
da qualidade de vida nessas áreas. 
Parecer:   
   A Emenda propõe acréscimo de artigo ao capítulo que trata sobre o Meio Ambiente, segundo o qual 
"é vedado a fabricação e o depósito de material radiativo a distâncias inferiores a 50 quilômetros, em 
linha reta, de perímetros urbanos, salvo casos explícitos em lei".  
Consideradas as determinações sobre meio ambiente e atividades nucleares já contidas no Projeto, 
concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01398 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso III, do § 1o., do Art. 262  
Ao inciso III, do § 1o., do Art. 262, do  
Projeto de Constituição, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 262 - ................................  
............................................  
§ 1o. - ....................................  
III - definir, em todas as unidades da  
Federação, espaços territoriais e seus componentes  
a serem especialmente protegidos, permitida sua  
utilização desde que não comprometa a integridade  
dos atributos que justifiquem sua proteção;' 
Justificativa: 
A proteção ambiental deve se constituir num dever irrecusável do Estado e também da sociedade. A 
definição de espaços se merecerem especial preservação é iniciativa fundamental a este objetivo. 
Entretanto, a expressão “vedada” pode induzir a que a lei acabe por transformar tais áreas em 
verdadeiros exemplos improfanáveis, quando, na verdade, a sua utilização se torna muitas vezes 
necessárias, em nome, até mesmo, dos fins preservacionistas. Assim acontece nas reservas 
florestais da Europa, particularmente na Alemanha, França e Suíça, abertas à visitação pública e até 
cortadas por rodovias pavimentadas, mas protegidas por rigorosa legislação. 
Parecer:   
   A Emenda propõe modificação da redação do item III, do § 1o., do art. 262, do Projeto de 
Constituição, pelo qual incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.  
Pela Emenda, a redação do trecho final, a partir da palavra vedada, é modificada para: "Permitida sua 
utilização desde que não comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção".  
Com o mesmo conteúdo, mostra-se preferível a forma como está redigido o Projeto. Concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01415 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda ao item VI do art. 262  
Acrescente-se ao inciso VI do art. 262, após a  
palavra ensino, o seguinte:  
"Art. 262  
VI - .................., e a conscientização  
pública para a preservação do meio ambiente". 
Justificativa: 
A agressão ao meio ambiente grassa célere rumo a desequilíbrio ecológico irreparável e, de 
consequência, ao completo comprometimento de vida. A educação ambiental assegurada apenas em 
nível regular de ensino, não renderá frutos com a imediatidade necessária ao enfrentamento do 
dramático e universal problema. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente, ao item VI, do § 1o., do art. 262 do Projeto, após a palavra 
ensino, o seguinte: "e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente".  
O item VI em referência atribui ao Poder Público a incumbência de promover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino.  
Opinamos pela aprovação da proposição, nos termos da Emenda no. 2P01667-/7. 
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   EMENDA:01690 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VII, do Parágrafo 1o. do  
Artigo 262, do Projeto de Constituição (a), a  
seguinte redação:  
"Art. - ....................................  
............................................  
§ 1o. - ....................................  
............................................  
VII - Proteger a fauna e a flora, vedando, na  
forma da lei, as práticas que coloquem as espécies  
sob risco de extinção ou submetam os animais a  
crueldade." 
Justificativa 
O texto do Projeto de Constituição (A) está mal redigido na medida em que se refere ao risco de 
extinção da “flora” e da “fauna”, palavras que significam o conjunto das plantas e dos animais do 
País. Portanto, é impróprio falar-se em risco de extinção da flora e da fauna. 
A presente emenda foi apresentada pelo Alm. Ibsen Gusmão Câmara, ex-presidente da Fundação 
Brasileira para o Progresso da Ciência e referendada pelo plenário da Frente Nacional de Ação 
Ecológica na Constituinte. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração do item VII, do § 1o., do art. 262, do Projeto de Constituição, que se 
refere ao meio ambiente.  
De acordo com a redação do Projeto, incumbe ao Poder Pública "proteger a fauna e a flora, vedando, 
na forma da lei, as práticas que as coloquem sob risco de extinção ou submetam os animais a 
crueldade".  
Na forma da Emenda, incumbe ao Poder Público "proteger a fauna e a flora, vedando, na forma da 
lei, as práticas que coloquem as espécies sob risco de extinção ou submetam os animais a 
crueldade".  
Com efeito, a Emenda confere maior clareza ao texto.  
Concluímos pela aprovação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01691 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do Parágrafo 1o. do  
Artigo 262, do Projeto de Constituição (A), a  
seguinte redação:  
"Art. - ....................................  
............................................  
§ 1o. - ....................................  
............................................  
III - Definir, em todas as unidades da  
Federação, espaços territoriais e seus componentes  
a serem especialmente protegidos, sendo a  
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alteração e supressão permitida somente através de  
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a  
integridade dos atributos que justifiquem sua  
proteção." 
Justificativa: 
A presente emenda tem por finalidade de evitar as constantes mutilações das áreas protegidas 
(unidades de conservação) por simples decreto, remetendo ao legislativo a responsabilidade de 
subtrair partes da área a ser preservada. 
Esta emenda foi sugerida pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO DO MEIO AMBIENTE e pela 
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA. 
Parecer:   
   A emenda propõe a alteração do artigo 262, § 1o, item III, que se refere a meio ambiente, no 
sentido de acrescentar-lhe a determinação de que a alteração e supressão de espaços territoriais 
especialmente protegidos somente sejam permitidas através de lei.  
Sugerida pela Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente e pela Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, a emenda tem por finalidade evitar a mutilação de áreas protegidas por 
simples decreto.  
Concluímos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
[...] 
CAPÍTULO VI 
DO MEIO AMBIENTE 
Art. 257. O Poder Público protegerá o meio ambiente e o equilíbrio ecológico, como meios de 
resguardar a qualidade de vida e de proteção da natureza. 
Parágrafo 1º Incumbe aos Poderes Públicos: 
I – preservar a restaurar os processos ecológicos essenciais. 
II – preservar o patrimônio genético do País, cobrir abusos contra as espécies e reprimir toda fonte de 
uso e de manejo predatório. 
III – exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. 
IV – fiscalizar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substancias que 
comportem riscos para o meio ambiente e para a qualidade de vida.  
V – promover a educação ambiental. 
VI – proteger a fauna e a flora, vedando, na forma da lei, as práticas que as coloquem sob risco de 
extinção ou submetam os animais a crueldades.  
Parágrafo 2º A União, sem prejuízo da iniciativa os Estados e Municípios, poderá reservar espaços 
territórios onde a fauna e a flora serão especialmente protegidas.  
Parágrafo 3º As condutas a atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores 
a sanções administrativas e penais, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. 
Parágrafo 4º A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-grossense e a 
Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á dentro de condições que assegurem o 
uso racional de seus recursos naturais e a preservação das características de seu meio ambiente. 
Parágrafo 5º São indisponíveis as terras devolutas ou adquiridas pelo Estado, quando necessárias à 
proteção dos ecossistemas naturais. 
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Assinaturas  

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

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

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

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

123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

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

220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

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

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

 
Justificativa:   

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

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

CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00671 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Suprimir o Art. 228, § 6o. 
Justificativa: 
O disposto no artigo 228, § 6º é repetitivo já está contido no Art. 21, XXIII, “a”, porque se toda atividade 
nuclear é submetida ao Congresso, é evidente que aí está incluída a localização de uma usina nuclear. 
Parecer:   
   A matéria é de extrema importância e mereceu o respaldo da maioria da Assembleia Nacional Constituinte. 
Deve, portanto, permanecer no texto constitucional: a supressão proposta não deve ser materializada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00672 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do Art. 228, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Em plenário. 
Parecer:   
   A matéria é de extrema importância e mereceu o respaldo da maioria da Assembleia Nacional Constituinte. 
Deve, portanto, permanecer no texto constitucional e a supressão proposta não deve ser materializada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00833 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: § 4o., art. 228.  
Para que o texto aprovado possa refletir,  
com fidelidade, os motivos que o levaram a ser  
aprovado pelos Srs. Constituintes no primeiro  
turno, deve ser redigido assim:  
"§ 4o. - A Floresta Amazônica, a Mata  
Atlântica, a Serra do Mar, o território do  
Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense e a  
Zona Costeira, são patrimônio nacional e sua  
utilização far-se-á, na forma da lei dentro de  
condições que assegurem a preservação do meio  
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais". 
Justificativa: 
O texto emendado exige a correção proposta, para ficar explicitado que o território do Pantanal que cobre 
parte do Estado de Mato Grosso do Sul, também fica incluído na proteção constitucional. Não obstante a 
unidade do Pantanal, enquanto zona geográfica do País, a explicitação proposta, além de corrigir a omissão, 
visa evitar dúvidas e futuros dissídios, principalmente no que respeita a repasses e aplicações de recursos 
públicos para proteção da região. 
Parecer:   
   A pretexto de sanar omissão, o autor na verdade, objetiva, com a sua emenda, introduzir no texto 
constitucional matéria não aprovada no primeiro turno de votação. A emenda configura acréscimo de 
disposição, hipótese que não encontra abrigo nos preceitos regimentais.  
Ademais, é preciso salientar que as denominações adotadas não se baseiam em uma toponímia política 
oficial, mas sim na geografia física que dá limites meramente naturais às regiões mencionadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01353 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 6o. do artigo 228 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Trata-se de norma técnica, matéria compreendida na atividade do Poder Executivo, sujeita às modificações 
ditadas pelo avanço da tecnologia, não se justificando a sua inclusão como função exclusiva do Poder 
Legislativo. Esse preceito caracteriza desrespeito ao princípio de harmonia entre os Poderes de Estado. 
Conflita, ainda, com o regime presidencialista adotado pelo Plenário. 
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A escolha de local para a instalação de uma usina nuclear é, necessariamente, precedida de estudos e 
exames orientados por regras rigorosamente técnicas que obedecem a padrões de segurança comprovados. 
Tais regras não se fazem mais ou menos eficientes em razão da forma do ato que autoriza a localização. O 
dispositivo em causa faz pressupor que o Poder Executivo não estaria suficientemente preparado ou não 
disporia de meios adequados à definição do local apropriado à instalação de usinas nucleares. 
Parecer:   
   A matéria é de extrema importância e mereceu o respaldo da maioria da Assembleia Nacional Constituinte. 
Deve, portanto, permanecer no texto constitucional e a supressão proposta não deve ser materializada.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00815 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 224 a seguinte redação alternativa:  
§ 1o. - Para cumprimento efetivo desse Direito  
incumbe ao Poder Público: 
Justificativa: 
A emenda apenas substitui a palavra “assegurar” utilizada frequentemente no texto do Projeto. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
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