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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. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios:  

      I - soberania nacional;  

      II - propriedade privada;  

      III - função social da propriedade;  

      IV - livre concorrência;  

      V - defesa do consumidor;  

      VI - defesa do meio ambiente;  

      VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  

      VIII - busca do pleno emprego;  

      IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte.  

      Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei.    

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00600 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PROPRIEDADE PRIVADA E A LIBERDADE DE INICIATIVA SÃO  
SUBORDINADAS À FUNÇÃO SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:00682 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE FUNDAMENTAR-SE A ORDEM ECONÔMICA NO DESENVOLVIMENTO 
ECÔNOMICO  
E NA JUSTIA SOCIAL, COM BASE NOS SEGUINTES PRINCÍPIOS: I - REPRESSÃO  
AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO, CARACTERIZADO PELA INTERRUPÇÃO DA  
PRODUÇÃO NACIONAL; PELO DOMÍNIO DOS MERCADOS, PELA ELIMINAÇÃO DA  
CONCORRÊNCIA; PELO AÇAMBARCAMENTO DE MERCADORIAS; PELA RETENSÃO DE  
BENS OBJETIVANDO PROVOCAR ESCASSEZ; E PELO AUMENTO ARBITRÁRIO DOS 
LUCROS. 
   
   SUGESTÃO:00869 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NO CAPÍTULO DA ECONOMIA E JUSTIÇA SOCIAL: QUE A ECONOMIA  
É BASEADA NO PRIMADO TRABALHO SOBRE O CAPITAL, OBJETIVANDO A  
REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS DISPOSIÇÕES  
QUE A ASSEGUREM, E DÁ TODAS AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS SOBRE ESSES  
TÓPICOS. 
   
   SUGESTÃO:00976 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE CABER À UNIÃO O DEVER DE DIMINUIR AS DESIGUALDADES ENTRE  
PESSOAS FÍSICAS, ENTRE REGIÕES E ENTRE SETORES DA ECONOMIA, POR SER  
INJUSTA A ORDEM ECONÔMICA DO MUNDO MODERNO, EM DECORRÊNCIA DA  
OMISSÃO DO ESTADO, AO QUAL COMPETE INTERVIR PARA CORRIGIR OS DESVIOS  
DA ECONOMIA DE MERCADO. 
   
   SUGESTÃO:01133 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO O DIREITO À PROPRIEDADE PRIVADA, À HERANÇA  
E À LIBERDADE DE EMPRESA, SEGUNDO O PRINCÍPIO DA ECONOMIA MERCADO. 
   
   SUGESTÃO:01209 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 

                                                      
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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Texto:   
   SUGERE NORMAS E PRINCÍPIOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS, À  
PROPRIEDADE PRIVADA E À DESAPROPRIAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:01295 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL TENHA POR FIM REALIZAR O  
DESENVOLVIMENTO NACIONAL E A JUSTIÇA SOCIAL, COM BASE NOS PRINCÍPIOS.  
DE REPRESSÃO AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01378 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM  
ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:01741 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO QUE A ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL TENHA POR FIM  
REALIZAR O DESENVOLVIMENTO NACIONAL E A JUSTIÇA SOCIAL, COM BASE NO  
PRINCÍPIO DO INCENTIVO AO SISTEMA DE CONSÓRCIOS. 
   
   SUGESTÃO:01817 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A ORDEM ECONÔMICA, BASEADA NOS  
PRINCÍPIOS DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO, DA LIBERDADE DE INICIATIVA,  
DO PLENO EMPREGO, DO FORTALECIMENTO DA EMPRESA NACIONAL, DENTRE  
OUTROS QUE ENUMERA; SOBRE OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO, AS  
JAZIDAS, MINAS E DEMAIS RECURSOS MINERAIS, DÍVIDA EXTERNA E OUTRAS  
DISPOSIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01879 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS DECISÕES SOBRE A ORDEM ECONÔMICA VISEM PROMOVER A  
JUSTIÇA SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO; QUE A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA  
ECONOMIA SE PROCESSE DE FORMA A PRESERVAR A LIVRE INICIATIVA 
   
   SUGESTÃO:02490 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORDEM ECONÔMICA SE FUNDAMENTE NA JUSTIÇA SOCIAL E NO  
DESENVOLVIMENTO, ASSEGURANDO A TODOS UMA EXISTÊNCIA DIGNA. 
   
   SUGESTÃO:03014 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   SUGERE, COMO PRINCÍPIO DE JUSTIÇA SOCIAL, O DIREITO DO INDIVÍDUO AO  
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO. 
   
   SUGESTÃO:03106 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO,  
OFÍCIO OU PROFISSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:03448 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE GARANTA OS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 
   
   SUGESTÃO:03960 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS VISANDO À REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL, É DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04138 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA QUE A ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL TENHA  
POR OBJETIVO REALIZAR O DESENVOLVIMENTO NACIONAL E A JUSTIÇA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:04530 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA  
PARA REPRIMIR O ABUSO DO PODER ECONÔMICO E ZELAR PELOS  
PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. 
   
   SUGESTÃO:04593 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA A LIBERDADE DE INICIATIVA ECONÔMICA PRIVADA E  
QUE A UNIÃO PROMOVA MECANISMOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
   
   SUGESTÃO:05416 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS EM QUE SE DEVAM FUNDAMENTAR A ORDEM ECONÔMICA E  
SOCIAL, COMO: VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO, REPRESSÃO AO ABUSO DO  
PODER ECONÔMICO, JUSTO TRATAMENTO AO LUCRO E OUTROS. 
   
   SUGESTÃO:05566 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
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Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS QUE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL E A  
JUSTIÇA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:05769 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORDEM ECONÔMICA SEJA FUNDAMENTADA NA JUSTIÇA SOCIAL E NO  
DESENVOLVIMENTO, ASSEGURANDO A TODOS UMA EXISTÊNCIA DIGNA. 
   
   SUGESTÃO:05818 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO MEDIANTE A ORGANIZAÇÃO  
DA ORDEM ECONÔMICA NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06073 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA A ECONOMIA BASEADA NO PRIMADO DO TRABALHO SOBRE O  
CAPITAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:06156 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ECONOMIA TENHA POR FIM REALIZAR A JUSTIÇA SOCIAL, PELA  
REPRESSÃO AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO. 
   
   SUGESTÃO:06289 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE O ESTABELECIMENTO DE PRINCÍPIOS QUE BUSQUEM A JUSTIÇA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:06386 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PAZ SEJA UMA ASPIRAÇÃO NACIONAL PERMANENTE E SE  
CONCRETIZE NOS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:06453 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER  
TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. 
   
   SUGESTÃO:06528 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE HAJA JUSTIÇA SOCIAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS QUE ENUMERA. 
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   SUGESTÃO:07152 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORDEM ECONÔMICA SE FUNDAMENTE NA JUSTIÇA SOCIAL E NO  
DESENVOLVIMENTO, DEVENDO ASSEGURAR A TODOS UMA EXISTÊNCIA DIGNA. 
   
   SUGESTÃO:07211 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL RELATIVOS À  
INICIATIVA PRIVADA, À INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA, À  
PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA, AOS RECURSOS DO SOLO E  
OUTROS. 
   
   SUGESTÃO:07271 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A ORDEM SOCIAL PELA REALIZAÇÃO DA  
JUSTIÇA SOCIAL, ATRAVÉS DOS PRINCÍPIOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:07418 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISCIPLINE O LIVRE EXERCÍCIO DOS DIREITOS E O PLENO  
CUMPRIMENTO DOS DEVERES PELOS CIDADÃOS E PELO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:07619 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A COMPETÊNCIA DO BANCO CENTRAL DO  
BRASIL, A NOMEAÇÃO E A DURAÇÃO DO MANDATO DE SUA DIRETORIA;  
SOBRE OS PRINCÍPIOS EM QUE SE DEVA BASEAR A ORDEM ECONÔMICA DO  
PAÍS; E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:07712 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL, EM  
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA, PROTEÇÃO AO TRABALHO,  
PROPRIEDADE RURAL, RECURSOS DO SOLO, TERRAS PÚBLICAS, CONFORME  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07801 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL TENHA POR FIM PROPICIAR O  
DESENVOLVIMENTO NACIONAL, COM BASE EM PRINCÍPIOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:08100 DT REC:06/05/87 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 8  

 

Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   SUGERE QUE O JUIZ ATENDA, NA APLICAÇÃO DA LEI, AOS PRINCÍPIOS DA  
JUSTIÇA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:08954 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORDEM ECONÔMICA DA REPÚBLICA SEJA FUNDAMENTADA EM 
PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:09095 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORDEM SOCIAL TENHA POR FIM REALIZAR A JUSTIÇA SOCIAL,  
COM BASE NOS PRINCÍPIOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:09137 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A REMOÇÃO DOS OBSTÁCULOS DE ORDEM  
ECONÔMICA, SOCIAL, PÚBLICA E CULTURAL AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA  
PESSOA HUMANA, A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE TODOS NA ORGANIZAÇÃO  
POLÍTICA E SOCIAL DO PAÍS E À LIBERDADE DOS CIDADÃOS. 
   
   SUGESTÃO:09551 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS,  
A ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL, O DIREITO DAS TRABALHADORAS, A SEGURIDADE  
SOCIAL, A FAMÍLIA, A SAÚDE, A EDUCAÇÃO E A CULTURA E AS TUTELAS  
ESPECIAIS. 
   
   SUGESTÃO:09721 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SEJA ORGANIZADO COM VISTAS A  
ASSEGURAR A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, ESTIMULANDO  
O INVESTIMENTO E PROMOVENDO O PLENO EMPREGO, O DESENVOLVIMENTO E O  
BEM-ESTAR SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:09951 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AO TRABALHADOR A POLÍTICA DO PLENO EMPREGO. 
   
   SUGESTÃO:10310 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   COMISSÃO ESPECIAL PRÓ-CONST. DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA 
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE SP 
AV. SÃO GABRIEL 495 - 4O. ANDAR MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
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Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS BÁSICOS ORIENTADORES DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:10633 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   COMISSÃO PRÓ-PARTICIPAÇÃO POP NA CONSTITUINTE, TAUÁ-CE 
RADIN SOARES DA ROCHA E OUTROS 
MUNICÍPIO: TAUA CEP: 63660 UF: CE) 
Texto:   
   SUGERE MEDIDAS RELATIVAS A MAIOR LIBERDADE ECONÔMICA E JUSTIÇA  
SOCIAL NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:10712 DT REC:02/06/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
HENRIQUE MOTILINSKY - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A AUTONOMIA E A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS TRÊS  
PODERES; PRESERVAÇÃO DAS RIQUEZAS NATURAIS; SOBERANIA NACIONAL;  
AUTONOMIA POLÍTICA E FINANCEIRA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS; JUSTIÇA  
SOCIAL E OUTRAS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:10922 DT REC:06/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE - RS 
DORVAL BRAULIO MARQUES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: ALEGRETE CEP: 97540 UF: RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE A TODOS CONDIÇÕES DE VIDA URBANA DIGNA E  
JUSTIÇA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICA. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 5ª reunião da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da 
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica notas taquigráficas da audiência pública 
realizada em 27/4/1987. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a 

  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA 

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - A ordem econômica fundamenta-se no trabalho. Deve ser 

organizada conforme os princípios do desenvolvimento harmônico das 

forças produtivas, tendo como objetivo assegurar a todos justiça social e 

uma vida saudável e digna. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
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Art. 2º - A ordem econômica subordina-se a:  

I-valorização do trabalho;  

II-função social da propriedade e da empresa;  

III-liberdade de iniciativa, nos termos da lei;  

IV-redução das desigualdades sociais e regionais, das desigualdades nas 

relações cidade-campo e na distribuição de renda e riqueza;  

V-prevalência das decisões democraticamente adotadas pelo poder 

político;  

VI-busca de tecnologias inovadoras, particularmente daquelas mais 

adequadas ao desenvolvimento nacional;  

VII-defesa do consumidor;  

VIII-plena utilização das forças produtivas e defesa do meio ambiente;  

IX-coexistência, como agentes econômicos produtivos, de empresas 

privadas, de empresas estatais e de outros agentes;  

X-planejamento democrático indicativo para o setor privado e imperativo 

para o poder público;  

XI-defesa e fortalecimento da empresa nacional; 

 

FASE B – 
Emenda ao 

anteprojeto do 
relator 

Total de emendas localizadas: 36.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do 

trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social e os seguintes princípios:  

I - propriedade privada dos meios de produção;  

II - livre concorrência;  

III - igualdade de oportunidades;  

IV - função social da propriedade;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente. 

 

Consulte, na 16ª reunião da Subcomissão de Princípios Gerais, 

Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade 

Econômica, a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, 

Supl.104, a partir da p. 45. Disponível em: 

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

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

processo-constituinte/comissoes-e-

subcomissoes/comissao6/subcomissao6a 

  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 13.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 1º - A ordem econômica, fundada nos princípios da justiça social, tem por 

objetivo assegurar a todos existência digna, conciliando a liberdade de iniciativa 

com a valorização do trabalho, em coerência com:  

I - a soberania nacional;  

II - a propriedade privada;  

III - a função social da propriedade;  

IV - a proteção do consumidor;  

V - a defesa do meio ambiente;  

VI - a participação preferencial da iniciativa nacional e complementar do 

investimento estrangeiro;  

VII - a redução das desigualdades regionais e sociais. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 1º - A Ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do 

trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social e os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais. 

 

Consulte na 14ª reunião da Comissão da Ordem Econômica a votação do 

Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

25/7/1987, Supl. 104, a partir da p. 13. Disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6  

 

Nota: após sessão tumultuada, foram destacadas e aprovadas as emendas 00471, 

00896 e 00871. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 306 - A Ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do 

trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social e os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente; V 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 300 - A Ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do 

trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social e os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais.  

Parágrafo único - Todo projeto econômico público ou privado deverá destinar 

recursos para o atendimento das demandas sociais que possam decorrer de sua 

implantação. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 90.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 225 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social e os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
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VIII - pleno emprego; e  

IX - tratamento favorecido para as empresas nacionais de pequeno porte. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 40.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 191 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social e os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  

VIII - pleno emprego;  

IX - tratamento favorecido para as empresas nacionais de pequeno porte. 

 

Discussão e votação: 

Destaques apresentados nº 1619/1987, referente à Emenda nº 33920. O destaque 

foi prejudicado. Destaque nº 4543/1987, referente à Emenda nº 31875. O destaque 

foi aprovado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1997. 

 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 199. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social e os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  

VIII - pleno emprego;  

IX - tratamento favorecido para as empresas nacionais de pequeno porte.  

Parágrafo único. É assegurado a qualquer pessoa o exercício de todas as 

atividades econômicas, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02043, art. 189. 

O texto da Comissão de Sistematização e o texto da emenda nº 02043 do Centrão 

não conseguiram alcançar os 280 votos necessários para aprovação da matéria. 

Dessa forma, houve necessidade de apresentação de um novo substitutivo, pelo 

relator Bernardo Cabral, que foi aprovado com 528 votos favoráveis.  

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. O texto resultante da fusão foi 

aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/04/1988, a partir da 

p. 9896. 

 

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

2º) 

Art. 176. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  

VIII - busca do pleno emprego;  

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 

casos previstos em lei. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

 

Requerimento de destaque nº 441, referente à emenda 01732. Destaque nº 356 

(supressivo). As emendas foram retiradas.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/08/1988, a partir da 

p. 13544.  

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/234anc28abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/302anc29ago1988.pdf
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IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  

VIII - busca do pleno emprego;  

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 

casos previstos em lei. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios:  

I - soberania nacional;  

II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade;  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  

VIII - busca do pleno emprego;  

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 

casos previstos em lei.   
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00001 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A02, itens II e VIII:  
- "Obrigação social da propriedade, da empresa e dos serviços profissionais regulamentados."  
- "racional utilização e desenvolvimento dos recursos produtivos através de tecnologias  
apropriadas à preservação da vida útil e a integridade dos trabalhadores." 
Justificativa:   
O conceito de função da propriedade, modernamente, cedeu lugar ao conceito de obrigação 
estendendo-se à empresa e serviços profissionais qualificados. Com efeito, o fato de que alguns 
grupos distinguem-se da maioria dos cidadãos, seja pelo patrimônio material, seja pelo patrimônio 
intelectual, em ambos os casos reforçando seu papel na gestão de unidades técnicas de produção de 
bens e serviços, cria-lhes uma obrigação social perante o Estado e a Sociedade. Hoje o setor que 
mais cresce na economia é o setor serviços, com relevo à prestação de serviços pessoais de 
profissões regulamentadas. No Brasil, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PROFISSÕES LIBERAIS 
abriga 33 categorias profissionais num total de 1.800.000 habilitados. Esta situação nova no mercado 
deve estar inscrita na Constituição.  
Quanto ao item VIII, trata-se, também, de adequá-lo à uma conceituação mais rigorosa substituindo 
forças produtivas por recursos produtivos e subordinando-as a um processo racional de utilização 
subordinado aos preceitos éticos de defesa da vida e dignidade dos trabalhadores.  
O aproveitamento dos recursos econômicos da Nação deve, com efeito, voltar-se não apenas à 
preservação ambiental. Esta é uma atitude conservacionista que pode conduzir ao imobilismo. É 
recomendável substituí-la por “uso e desenvolvimento racional” através de tecnologias alternativas 
que conduzam ao respeito à vida útil, sobretudo humana, e fortalecimento da capacidade de trabalho 
da cidadania.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
Essencialmente a emenda propõe a troca da expressão "função social" por "obrigação social". 
Entendemos que se trata de mera questão semântica, pois ambos os termos incorporam o sentido da 
sujeição da propriedade ao interesse social. A questão tecnológica é tratada de forma mais adequada 
no texto do Anteprojeto, pois supera a noção de "Tecnologias apropriadas", termo este de 
reconhecida natureza ambígua. 
 
   
   EMENDA:00006 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso II do art. 6A02 a expressão "da tecnologia", passando a redação do  
inciso a ser:  
"II - função social da propriedade, da tecnologia e da empresa." 
Justificativa:   
A função social do fator capital não deve ficar restrita à propriedade (territorial ou dos meios de 
produção) e à empresa, compreendida como o ente que organiza a produção  
As inovações tecnológicas introduzidas segundo a ótica exclusiva do lucro empresarial podem causar 
desequilíbrios desastrosos no mercado de trabalho, que nem sempre o Estado ou a iniciativa privada 
são capazes de mitigar através políticas compensatórias.  
A robótica e a informática são exemplos de inovações cuja introdução tem de ser dosada pelo 
interesse social e não apenas pela política microeconômica das empresas.  
Para o futuro que a nova Constituição pretende cobrir é imprevisível a velocidade e intensidade das 
transformações que ocorrerão nos processos de produção, de modo que é preciso consignar também 
a função social da tecnologia.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A função social da propriedade e da empresa abarca toda a forma de organização da produção e sua 
subsequente função, onde o capital (tecnologia), (trabalho qualificado e não qualificado) e recursos 
naturais são incorporados para que os bens e serviços sejam destinados à satisfação da sociedade.  
O componente tecnológico é neutro e o seu uso vai depender do interesse da sociedade. 
 
   
   EMENDA:00008 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir no inciso VII, do art. 6A02, a expressão "e repressão dos abusos do poder econômico". 
Justificativa:   
A atual Constituição já apresenta, como um de seus princípios da Ordem Econômica e Social, a 
questão do papel do Estado na repressão dos abusos do poder econômico, que está quase sempre 
associada à defesa do consumidor.  
Deste modo, é necessário associar os dois princípios no mesmo inciso.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
Embora a repressão do poder econômico esteja inegavelmente associada à defesa do consumidor, 
não se trata efetivamente de princípio sob o qual se fundamente a ordem econômica. Caracteriza-se 
muito mais com um dos papéis do Estado e do Congresso Nacional, por isso essa preocupação foi 
inserida no artigo 6A10, § 1o., que diz que a lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder 
econômico. 
 
   
   EMENDA:00009 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir no art. 6A02 o seguinte inciso:  
"A democratização da propriedade e do controle da produção, através da participação dos 
trabalhadores na gestão e no lucro das empresas." 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 18  

 

Justificativa:   
O anteprojeto recuou em relação à Constituição vigente, onde está prevista a participação dos 
trabalhadores no lucro e, excepcionalmente, sua participação na gestão das empresas.  
A democratização da propriedade e do controle da produção são objetivos fundamentais de uma 
ordem econômica justa e que visa ao desenvolvimento harmônico das forças produtivas.  
Por outro lado, o artifício instituído pelo PIS não corresponde ao objetivo constitucionalmente já 
estabelecido da participação dos trabalhadores no lucro. Formado por contribuições para-fiscais, 
transferidas à população, o PIS deve ser substituído daqui para a frente por mecanismos mais 
democráticos, de participação daqueles que geram a produção nos benefícios de seus eventuais 
resultados positivos.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A propriedade não se democratiza pela gestão. A gestão é que se democratiza com a propriedade.  
Desta forma, a função social da empresa e da propriedade tem um alcance muito maior do que 
aquele sugerido pela emenda. 
 
   
   EMENDA:00010 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprimir os incisos VI e VIII, do art. 6A02, renumerando os demais, e substituir a redação do inciso 
X pela seguinte:  
"X - planejamento democrático, indicativo para o setor privado e imperativo para o Poder  
Público, visando à incorporação de tecnologias inovadoras adequadas, à plena utilização das  
forças produtivas e à defesa do meio ambiente." 
Justificativa:   
As normas contidas nos incisos VI e VIII são de programático e, apesar de sua importância, 
constituem mais propriamente objetivos de política econômico-social do que, claramente, princípios 
ordenadores da Economia Nacional.  
Nesse sentido parece mais adequado consolidar aquelas normas, oportunamente consideradas pelo 
RELATOR, com o princípio do planejamento democrático, donde devem desdobrar-se as diversas 
políticas econômico-financeiras e setoriais.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda restringe o campo de atuação do setor Público e do setor Privado.  
Deve ser deixado para a lei ordinária a forma e o tipo de planejamento que a sociedade deseja. 
 
   
   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Acrescenta inciso ao art. 6A02 da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado etc.  
Art. 1o. Acrescente-se ao art. 6A02 a seguinte disposição:  
"Art. 6.A02 ................................  
XII - A participação dos trabalhadores, de forma representativa, na gestão, e, direta, nos lucros das 
empresas." 
Justificativa:   
Causou estranheza que o Anteprojeto tenha sido omisso em relação a matéria de relevância rara.  
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Pela Constituição de 1.946, o assunto já fora tratado de maneira lúcida, no que pese ter ficado como 
norma, meramente, programática.  
A Constituição que se exige, a prevalecer a omissão, mostrar-se-á retrógrada no campo dos direitos 
sociais do trabalhador.  
A rigor, trata-se de um retrocesso gritante que não merece prosperar, sob pena de elaborar-se 
Constituição ultrapassada que não soube refletir os anseios e avanços da classe trabalhadora.  
Assim, é necessário se retifique o rumo da omissão em homenagem aos novos tempos que se 
aproximam.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
É bem verdade que textos constitucionais anteriores incorporam o direito dos trabalhadores em 
participarem na gestão e nos lucros das empresas.  
Vale-se, porém, que nesses mesmos textos constitucionais os princípios da ordem econômica e da 
ordem social constituem um único capítulo.  
Assim, embora reconhecendo o mérito da proposição, acreditamos que a mesma deva estar inserida 
no capítulo da ordem social. 
 
   
   EMENDA:00043 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no capítulo da Ordem Econômica o seguinte artigo:  
"Art. A função social da propriedade será definida, através da lei ordinária, em obrigações de uso 
adequado e de interesse social, facultando-se ao proprietário a defesa administrativa e judicial contra 
imposições exorbitantes ou que economicamente tenham outras alternativas sociais." 
Justificativa:   
A função social da propriedade é hoje reconhecida. Falta, no entanto, traduzir esta função em 
obrigações concretas, legalmente exigíveis e definidas com precisão.  
Aliás, Pio XI, na encíclica “Quadragésimo Anno, § 49”, já salientava: 
“Definir, porém, estes deveres nos seus pormenores e segundo as circunstancias, compete, já que a 
lei natural de ordinário não o faz, aos que estão à frente do Estado. E, assim,...pondo os olhos só no 
que exige o bem comum, pode decretar mais minuciosamente o que aos proprietários seja lícito ou 
ilícito no uso de seus bens.” 
E mais recentemente completava o Papa Pio XII, dizendo, que ao Estado compete intervir na 
economia para “regular o uso” da propriedade, (Jean Ives Calvez e Jacques Perrin, Igreja e 
Sociedade Econômica, pág. 331).  
O que não pode é ficar o cidadão ao arbítrio do Poder Executivo, definindo por portarias e tabelas de 
índices de produtividade, o que seja uso de acordo com a função social da propriedade.  
Numa verdadeira democracia, o cidadão não pode ficar ao arbítrio de Poder Executivo.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A lei ordinária definirá e adjetivará tudo conforme a sociedade determinar no instante próprio. 
 
   
   EMENDA:00050 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no capítulo da ordem econômica o seguinte artigo:  
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"Art. Considera-se atividade econômica aquela realizada no recesso do lar.  
Parágrafo Único. A lei disporá sobre o regime desta atividade, com vistas aos direitos e garantias do 
trabalho doméstico. 
Justificativa:   
O reconhecimento do valor econômico do trabalho doméstico e das várias atividades realizadas no 
recesso da casa é de suma importância para a mulher que, em sua grande maioria, trabalha nas lides 
domésticas sem receber qualquer compensação.  
Se fosse considerado pelas estatísticas oficiais, o trabalho doméstico ocuparia faixa significativa do 
Produto Interno Bruto (PIB). Na verdade, o valor econômico do trabalho doméstico se evidencia 
quando confrontando com o da atividade empresarial organizada, realizada em creches, restaurantes, 
lavanderias, serviços de asseio e conservação. A inexistência de uma infraestrutura de apoio à 
família impede a livre opção de mulher entre o serviço doméstico e a atividade remunerada.  
A presente disposição, reivindicação de alguns segmentos do movimento de mulheres, repete o 
previsto no parágrafo único do art. 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem, como consequência 
prática, possibilitar a vinculação da dona-de-casa ao sistema estatal de seguridade social.  
Parecer:   
   Acolhida, em parte.  
A emenda tem um grande mérito e repercutirá favoravelmente na vida da população feminina, que 
poderá, com maior facilidade, vincular-se ao sistema estatal de seguridade social.  
O parágrafo único não se faz necessário, acrescendo-se ao artigo após a palavra lar, "na forma da 
lei". 
 
   
   EMENDA:00059 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se os incisos V, VI, IX e X, do art. 6A02. 
Justificativa:   
No que se refere aos três primeiros itens, a supressão funda-se no princípio de que a matéria de lei 
ordinária não deve ser contemplada no corpo da Lei Maior.  
Quanto ao inciso X, não sendo objeto de princípio, à matéria coube melhor tratamento no art. 6A10.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A proposição fundamenta-se apenas na ação volitiva do constituinte, sem nenhuma outra justificação. 
 
   
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A01, a seguinte redação:  
"Art. 6A01. A ordem econômica fundamenta-se na liberdade e no desenvolvimento harmônico das 
forças produtivas, tendo como objetivo assegurar a todos a justiça social e uma vida saudável e 
digna." 
Justificativa:   
A ordem econômica deve ser baseada nos dois princípios de liberdade de iniciativa e de igualdade 
entre os fatores econômicos ativos, nomeadamente, o capital e o trabalho.  
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Desse modo, não cabe dentro desse conceito de liberdade a preeminência pretendida pelo 
anteprojeto para o fator trabalho, o que constitui uma visão exclusivista dos demais fatores de 
produção.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
Apenas restringe, não resultando em avanço que justifique modificação dos princípios enunciados no 
anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00061 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Ao inciso I, do art. 6A02, renumerando-o para inciso II, dê-se a seguinte redação:  
"II - Valorização e livre opção do trabalho." 
Justificativa:   
A medida, além da proteção do trabalho, visa a assegurar a livre mobilização da força produtiva a fim 
de se evitar possíveis constrangimentos inaceitáveis.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A sequência e a definição do inciso obedecem ao fundamento geral que norteou a elaboração do 
anteprojeto, atribuindo primazia ao trabalho. 
 
   
   EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprimir no inciso III, do art. 6A02, a expressão:  
"Nos termos da Lei", renumerando-o para o I. 
Justificativa:   
A liberdade de iniciativa é um princípio maior de nosso ordenado jurídico e, como tal, não poderá ficar 
subordinado à vontade do legislador ordinário.  
Entendemos, no entanto, que as suas formas de atuação devem ser regulamentadas pela Lei.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A liberdade sempre está condicionada ao grau de desenvolvimento atingido pela sociedade, a qual, 
na formada da lei estabelece em cada momento histórico os seus limites. 
 
   
   EMENDA:00063 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprimir do item IV, do art. 6A02, as expressões:  
"das desigualdades nas relações cidade-campo e na distribuição de renda e riqueza." 
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Justificativa:   
A enunciação das desigualdades regionais e sociais abrange o universo que o texto quer contemplar, 
razão pela qual justifica-se a supressão das expressões apontadas, que são apenas 2 (dois) dos 
itens desse universo.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A manutenção do texto original se justifica porque o espírito do anteprojeto é exatamente o de 
explicitar diferentes situações em que as desigualdades se manifestam no seio da sociedade. 
 
   
   EMENDA:00083 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   DELFIM NETTO (PDS/SP) 
Texto:   
   Art. A ordem econômica fundamenta-se no desenvolvimento harmônico das forças produtivas, 
tendo como objetivo assegurar a todos, justiça social e uma vida saudável e digna. 
Justificativa:   
Uma redação procurando colocar de forma mais global o fundamento da ordem econômica.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
Repete praticamente o texto do anteprojeto, excluindo, como fundamento da ordem econômica, o 
trabalho, justamente o único fator capaz de transformar recursos em riqueza. 
 
   
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   Modificar e renumerar o artigo 6A02, do capítulo referente à Ordem Econômica, cuja redação 
passará a ser a seguinte:  
"Art. 6A02 A Ordem Econômica subordinar-se-á:  
I - ........................................  
II - A exigências do exercício da soberania e da preservação do patrimônio nacional.  
III - ............................" 
Justificativa:   
Fundamentando-se no trabalho e tendo, portanto, como condicionante primordial a sua valorização, 
como indicado no item I, deve a ordem econômica ter ainda como diretrizes fundamentais: 
I – a viabilização do pleno exercício da soberania nacional através da crescente capacitação própria 
para o equacionamento e solução do desenvolvimento econômico, com a prevalência dos legítimos 
objetivos e interesse nacionais; 
II – a preservação do patrimônio físico e cultural da nação, para propiciar a defesa, o 
desenvolvimento e o emprego adequado do espaço, recursos e meios indispensáveis à satisfação 
desses interesses e consecução desses objetivos.   
Parecer:   
   Não acolhida.  
O interesse nacional inclui, evidentemente, a soberania. 
 
   
   EMENDA:00120 APROVADA 
Fase:   
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   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo, entre os artigos 6A02 e 6A03:  
"Art. O exercício da atividade econômica, seja qual for o seu agente, está subordinado ao interesse 
geral, devendo realizar-se em consonância com os princípios definidos nesse título." 
Justificativa:   
Esta emenda visa favorecer a utilização produtiva do imóvel, dificultando investimentos de caráter 
especulativo.  
Parecer:   
   Acolhida.  
Tendo em vista que a emenda proposta estabelece uma necessária subordinação de toda atividade 
econômica aos interesses sociais gerais, seja seu agente público ou privado, a emenda passa a 
constituir parágrafo único do Art. 6A02. 
 
   
   EMENDA:00122 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   O inciso X do artigo 6A02 fica assim redigido:  
"X - planejamento democrático indicativo." 
Justificativa:   
Em uma economia como a brasileira, é evidente que a performance das empresas privadas depende 
em parte daquela das públicas. Isto certamente motivou o nobre relator a pensar em planejamento 
imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado. Ocorre que o setor público depende 
também do setor privado e da dinâmica do mercado, o que inviabiliza qualquer tentativa de 
planejamento imperativo.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
O planejamento democrático se caracteriza, justamente, por determinar de forma imperativa as partes 
governamentais, expressos em planos de desenvolvimento, em orçamentos plurianuais de 
investimentos e na própria lei de meios, e pela maneira aberta de tratar a iniciativa privada. Esta, 
devido à direção que o Estado dá aos seus investimentos, pode traçar de forma mais segura os seus 
planos, levando, sempre, em conta as características essenciais do mercado. 
 
   
   EMENDA:00123 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 6A03:  
§ 3o. O direito de propriedade se subordina à sua função social e a ele corresponde uma obrigação 
para com a sociedade, nos termos desta Constituição e da lei." 
Justificativa:   
O direito da propriedade não pode mais ser tratado com há dois séculos, quando o capitalismo 
começava. Hoje se compreende que a propriedade não é um direito absoluto e traz encargos. 
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Proprietários de terra, por exemplo, devem introduzir e não especular. Um industrial não pode 
paralisar sua indústria a seu bel prazer, etc.  
Quero lembrar que, em outra emenda, enviada à Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais, 
garanto o direito de apropriação dos bens essenciais. Esta emenda vai em anexo.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
Definida a função social da propriedade e da empresa (inciso V do art. 6A02), que é espécie, nos 
parece desnecessário definir o direito, que é gênero e abstrato. 
 
   
   EMENDA:00149 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 6A01 do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a seguinte redação:  
Art. a ordem econômica fundamenta-se no trabalho e no investimento produtivo do capital.  
Deve ser organizada conforme o princípio do desenvolvimento harmônico das forças produtivas, 
tendo como objetivo assegurar a todos justiça social e uma vida digna. 
Justificativa:   
O texto original do Anteprojeto omite a participação do capital produtivo como fonte e fundamento do 
desenvolvimento econômico. Não se conhece na história da humanidade nenhum povo que tenha 
alcançado patamares elevados de civilização, sem a participação da poupança, dos investimentos e, 
enfim, sem a conjugação harmônica do capital e do trabalho.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
Capital é trabalho acumulado, ou melhor, uma das formas de que se reveste o trabalho. 
 
   
   EMENDA:00150 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 6A02 do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a seguinte redação:  
Art. 6A02 A ordem econômica subordina-se a:  
I - Liberdade de iniciativa;  
II - Valorização do Trabalho;  
III - Função social da propriedade e da empresa;  
IV - Redução das desigualdades nas relações cidade-campo e na distribuição de renda e riquezas;  
V - Busca de tecnologias inovadoras, particularmente daquelas mais adequadas ao desenvolvimento 
nacional;  
VI - Defesa do consumidor, na forma da lei;  
VII - Plena utilização das forças produtivas e defesa do meio ambiente;  
VIII - Coexistência, como agentes econômicos produtivos, de empresas privadas, de empresas 
estatais e de outros agentes;  
IX - Planejamento democrático, indicativo para o setor privado, e imperativo para o poder público;  
X - Defesa e fortalecimento da empresa nacional. 
Justificativa:   
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Deixar a liberdade de iniciativa a critério da lei ordinária, conforme prevê o texto original do 
Anteprojeto, constitui uma limitação a iniciativa privada e conflita em lógica com o espirito dos artigos 
seguintes do próprio Anteprojeto que dão a empresa privada o caráter preponderante de agente 
econômico, deixando ao Estado, à exceção das atividades monopolizadas, o caráter de agente 
supletivo.  
Entendo, inclusive, por esta razão, que o texto peca no tocante a técnica legislativa. Daí a nova 
redação que proponho à aprovação dos senhores Constituintes, membros desta subcomissão.  
Parecer:   
   EMENDA Nº. 6A 0150-0  
Acolhida, em parte.  
O relator julga oportuno que a defesa do consumidor subordine-se à lei e por esse motivo acolhe a 
emenda e, pela mesma razão, não acolhe a exclusão de expressão idêntica, após o inciso II do 
anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00176 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos incisos III e IX do art. 6A02 do anteprojeto da Subcomissão de 
princípios gerais, intervenção do Estado, regime de propriedade do subsolo e da atividade econômica 
e acrescente-se ao texto do mesmo artigo 6A02, dois novos incisos, de números XII e XIII.  
"III - liberdade de iniciativa, de mercado e de contratar;  
IX - coexistência, como agentes econômicos produtivos, de empresas privadas e, supletivamente, de 
empresas estatais e de outros agentes;  
XII - expansão das oportunidades de emprego produtivo, sem perda das condições de 
competitividade do setor produtivo;  
XIII - justo tratamento ao lucro;" 
Justificativa:   
Cumpre inscrever também dentre os princípios fundamentais que regerão, doravante, a vida 
econômico-social da Nação, os princípios da liberdade de mercado, da liberdade de contratar, da 
competitividade do setor produtivo, e do justo tratamento do lucro. Tratando-se o Brasil de país de 
regime capitalista, a Constituição não pode deixar de contemplar igualmente estes valores como 
agulhas norteadoras da ordem econômica, senão fechando os olhos a uma parcela por demais 
significativa da realidade que nos cerca.  
Contemplá-los significa reconhece-los, sem prejuízo para o ideal de democracia social que se está 
unanimemente a perseguir, já expresso através de outros incisos do próprio dispositivo, como por 
exemplo, aquele que alude à “função social da propriedade e da empresa”. Significa incluí-los no rol 
dos valores imprescindíveis ao bom desempenho de nossa economia, na medida do interesse 
comum.  
Parecer:   
   Acolhimento em parte.  
III - Nada a opor, merecendo acolhimento, desde que ao fim do III seja acrescentado: na forma da lei;  
IX - É a sociedade que decidirá o que é parcial e o que é supletivo. A história contemporânea nos 
mostra isso, portanto nada acrescenta a palavra supletivamente. Não acolhido.  
XII - A plena utilização das forças produtivas, associada ao desenvolvimento harmônico dessas 
mesmas forças, já atende ao que pleiteia o disposto na emenda. Não acolhido. 
 
   
   EMENDA:00181 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso I do Artigo 6A02 do anteprojeto da Subcomissão de princípios gerais, 
intervenção do Estado, regime de propriedade do Subsolo e da atividade econômica, a seguinte 
expressão.  
"I - como condição de dignidade humana". 
Justificativa:   
A valorização de trabalho está intimamente ligada à dignidade de vida. Não se pode esquecer a 
condição humana, pois assim, estar-se-ia transformando o trabalho em escravidão.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda identifica no trabalho a condição para a dignidade humana. Parece correto considerar o 
trabalho apenas como um dos requisitos para a dignidade do homem.  
Além disso, um trabalho que não assegure, ao indivíduo, adequadas condições de vida, nos planos 
material e espiritual, não pode ser visto como condição de dignidade humana. 
 
   
   EMENDA:00196 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A01 do anteprojeto "Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de  
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica" a seguinte redação:  
"Art. 6A01. A ordem econômica tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, 
com base nos seguintes princípios:  
I - liberdade e iniciativa;  
II - liberdade de empresa;  
III - valorização do trabalho como condição de dignidade humana;  
IV - função social da propriedade e da empresa;  
V - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção;  
VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a  
eliminação de concorrência e o aumento arbitrário dos lucros;  
VII - expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
VIII - redução das oportunidades de emprego produtivo;  
IX - estímulo às tecnologias inovadoras e adequadas ao desenvolvimento nacional." 
Justificativa:   
Movidos pelo respeito aos princípios jurídicos da liberdade de iniciativa e livre empresa, sem 
limitações ou injunções, a coexistirem harmonicamente com a função social da propriedade, 
apresentamos a presente Emenda visando a deixar caracterizado, no texto da Carta Magna, o regime 
liberal do Estado de Direito a ser implantado, efetivamente, no Brasil.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
Além de ferir normas regimentais (atinge a mais de um dispositivo), o relator não pode conformar-se 
que se tenha como princípio a restrição da oportunidade de emprego. 
 
   
   EMENDA:00206 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Inclua-se no Artigo 6A02, do capítulo referente à Ordem Econômica, o seguinte inciso:  
" - capacitação científica e tecnológica" 
Justificativa:   
A soberania e a riqueza de uma Nação é determinada não somente pela abundância de seus 
recursos, mas, principalmente e cada vez mais, por sua capacitação científica e tecnológica.  
Esta afirmação não é apenas historicamente verdadeira, mas tornou-se crítica para o 
desenvolvimento futuro do País frequente à revolução científica e técnica em pleno curso das 
econômicas avançadas. As transformações tecnológicas em processo de emergência de difusão 
acelerada em vários setores produtivos tendem a alterar profundamente a configuração dos sistemas 
econômicos nacionais e a modificar a divisão internacional do trabalho. A inexistência de uma base 
mínima de capacitação científica e tecnológica em nosso País, significa aceitar a automarginalização 
e o risco de submeter deleteriamente a economia brasileira à obsolescência e à perda competividade 
comercial.  
De fato, é essa capacitação que confere à Nação o poder de identificar em tempo hábil, para 
aproveitá-las, as oportunidades emergentes de participação nos mercados.  
Também a solução dos nossos problemas internos depende, cada vez mais dessa capacitação. 
Decorrente da extensão territorial de nosso País bem como das diversidades regionais e sociais, que 
se intensificam com o desenvolvimento econômico, resulta uma complexidade crescente de nossa 
vida exigindo, da própria sociedade, um esforço continuado para entender a si mesma e, 
principalmente, resolver seus problemas e divergências.  
Além disso, é a capacitação científica e tecnológica que poderá dar a nosso País, o poder de melhor 
explorar seus recursos naturais e humanos visando a produção de novas aplicações seja para nossa 
extensa variedade fitogenética, seja para melhor aproveitamento da privilegiada disponibilidade de 
minérios em nosso território, seja para o aproveitamento e o próprio enriquecimento das habilidades 
econômicas e culturais construídas por nosso povo ao longo da história.  
É a capacitação tecnológica que altera as relações de barganha no Comércio Internacional: é fato 
conhecido que os preços dos produtos e serviços com alto conteúdo tecnológico estão mais imunes 
ao aviltamento do que os preços das matérias primas ou dos serviços não ao pouco qualificados, É 
perceptível que essa tendência pronuncia-se, cada vez mais, com o desenvolvimento tecnológico.  
Parecer:   
   Não acolhida. O Anteprojeto subordina a ordem econômica à busca de tecnologias inovadoras, 
adequadas ao desenvolvimento nacional, atendendo, portanto, plenamente ao espírito da emenda. 
 
   
   EMENDA:00224 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do art. 17, § 1o., do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, alterem-se 
os arts. 6A001 e 6A002, do Relatório da Ordem Econômica, para a seguinte redação:  
"Art. A Ordem Econômica fundamenta-se no trabalho e no desenvolvimento harmônico das forças 
produtivas, tendo como objetivo realizar a justiça social e assegurar a todos uma existência digna, 
com base nos seguintes princípios:  
I - Valorização do trabalho;  
II - Liberdade de iniciativa;  
III - Função social da propriedade e da empresa;  
IV - Fortalecimento da empresa nacional;  
V - Superação das desigualdades regionais e sociais;  
VI - Planejamento democrático vinculativo para o Poder Público e indicativo para o setor privado." 
Justificativa:   
O relatório apresentado pelo nobre relator desta subcomissão desenvolve, em dois dispositivos, os 
objetivos e princípios norteadores da Ordem Econômica, o que, pela melhor técnica, podem ser 
(como tradicionalmente foram em nosso direito constitucional positivo) tratados num mesmo preceito.  
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Acrescenta-se ao fundamento relativo ao trabalho, sugerido no respeitável relatório, embasamento 
referente ao desenvolvimento harmônico das forças produtivas, sem o que, por certo, não se poderá 
cogitar da dinâmica da ordem econômica.  
Alguns dos princípios expostos no projeto foram suprimidos nesta proposta de emenda, porquanto 
podem ser extraídos das normas postas no capitulo constitucional sem necessidade de serem 
arroladas de forma expressão, tal como ocorre com aquele que cuida da prevalência das decisões 
democraticamente adotadas pelo poder político (art. 6A001 – V – do Relatório).  
Parecer:   
   Não acolhida.  
Preliminarmente a emenda atesta contra a norma.  
No mérito-não é o mesmo o pensamento do Relator, que julga necessário explicitar princípios, 
seguimentos, objetivos e até declarações que permitam melhorar a inteligência do texto. 
 
   
   EMENDA:00242 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ)00133 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A01 a seguinte redação, suprimindo-se o art. 6A02:  
"Art. 6A01. A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os seguintes 
princípios:  
I - propriedade privada dos meios de produção;  
II - livre concorrência;  
III - igualdade de oportunidades;  
IV - função social da propriedade;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente.  
Parágrafo único. Dentro desses limites, é livre o exercício da atividade econômica." 
Justificativa 
A emenda preconiza a organização da atividade econômica à luz de dois princípios fundamentais: 
liberdade de iniciativa e valorização do trabalho humano. 
No anteprojeto do ilustre Relator, a livre iniciativa é colocada em plano secundário, reconhecida 
apenas "nos termos da lei”, entre as 11 diretrizes enunciadas no art. 6A02. Tal atitude leva a uma 
distorção estatizante da ordem econômica. 
No moderno estado liberal, o princípio da livre iniciativa convive harmonicamente com os postulados 
da justiça social. 
A emenda não ignora a função social da propriedade, nem as mais recentes preocupações com a 
defesa do consumidor e do meio ambiente. 
Fundiram-se na emenda os textos dos arts. 6A01 e 6A02, devendo, com a nova redação proposta, 
ser eliminado o segundo. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A organização da economia, conforme os princípios do desenvolvimento harmônico das forças 
produtivas, exatamente requer, para tanto, a livre iniciativa.  
Ao mesmo tempo, o Anteprojeto, no que respeita essa opção básica, deixa a cargo da sociedade 
definir, a cada momento, o melhor rumo de ação. 
 
   
   EMENDA:00274 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   JOSÉ AGRIPINO (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A01 a seguinte redação:  
"Art. 6A01. A ordem econômica fundamenta-se no trabalho e na livre iniciativa. Deve ser 
organizado..." 
Justificativa:   
A justificação apresentada no próprio relatório da Subcomissão no item tocante à ordem econômica já 
afirma que: “A proposta contida neste Anteprojeto adere às formulações que promulgam por uma 
sociedade que deve permanecer livre para alterar, no tempo, os recursos da economia de acordo 
com as necessidades”.  
Ora, a supressão da livre iniciativa como fundamento de ordem econômica parece-nos estar em 
desacordo com esta justificativa apresentada pelo relator.  
O trabalho representa um esteio dessa ordem econômica, sim. Mas, é necessário explicitar em que 
regime ele se dará, até para guardar coerência com os outros artigos objeto deste Anteprojeto no 
tocante à matéria em apreço.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A livre iniciativa não se defende por sua simples enunciação. Todo o anteprojeto é um exercício de 
defesa da livre iniciativa. 
 
   
   EMENDA:00275 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOSÉ AGRIPINO (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A02 - inciso IX, a seguinte redação:  
"IX - participação do Estado como agente econômico se dará mediante expressa autorização 
legislativa, em regime transitório e não competitivo com a iniciativa privada." 
Justificativa:   
Os princípios gerais apresentados no Anteprojeto pelo Sr. Relator declaram: “Os princípios propostos 
evidenciam, ainda, a prevalência do poder político...Essa prevalência se coloca como a manifestação 
da vontade nacional...” 
A história econômica e administrativa do Brasil tem apresentado exemplos não muito animadores no 
que se refere ao Estado como agente econômico produtivo.  
Ocorreu um gigantismo do setor público nas últimas décadas, fazendo com que inúmeras atividades 
produtivas fossem por ele exercida numa concorrência, ás vezes, desleal com a iniciativa privada, e 
com níveis de eficácia e eficiência duvidosos.  
É a aplicação dos recursos públicos feita sem obedecer a rigorosos critérios de coerência política e 
de justiça social.  
Enquanto isto, serviço sociais básicos considerados como direito do cidadão e dever do Estado são 
descurados ou relegados a segundo plano pela inexistência de políticas adequadas ou pela 
adequadas ou pela inexistência de recursos por serem ou mesmos aplicados em atividades para as 
quais poderiam existir tecnologia, capital e níveis gerenciais mais eficientes.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda não atende ao objetivo a que se propõe, que é a defesa da empresa privada. 
 
   
   EMENDA:00290 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 6A02, a seguinte redação:  
"I - valorização do trabalho de livre opção do trabalhador;" 
Justificativa:   
Trata-se, com esta proposta, de aplicar ao trabalho a disposição geral equivalente à equivalente à da 
“livre iniciativa” que rege o capital.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
O conceito de "livre iniciativa", em geral associado ao capital, não tem equivalente adequado ao fator 
trabalho.  
Na sociedade moderna a expressão "livre opção do trabalhador" se torna redundante; o trabalhador 
sempre terá, por definição, a oportunidade de se candidatar a quaisquer oportunidades de emprego. 
 
   
   EMENDA:00304 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   "Art. 6A02 do anteprojeto do Senhor Relator.  
VI - Estímulo às tecnologias inovadoras e adequadas ao desenvolvimento nacional." 
Justificativa:   
Esta redação consta da minuta da Comissão provisória e parece relevante como princípio, 
especialmente, quando da edição de leis ordinárias em matérias outras, tais como: tributária, 
financiamento público, prioridade creditícia, automação industrial, etc... 
Parecer:   
   Não acolhida.  
O item VI do artigo 6a02 é muito mais amplo do que a emenda apresentada e plenamente 
consistente com o item VIII do mesmo artigo.  
As tecnologias já conhecidas e adequadas ao desenvolvimento nacional precisam ser imediatamente 
buscadas e não redescobertas através do estímulo 
 
   
   EMENDA:00306 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Art. 6A03, do anteprojeto da Subcomissão VI- A.  
"A propriedade é pública, privada ou social."  
§ 3o. A propriedade é social quando o patrimônio pertence à Nação, ao Estado e ao  
Município, em terras vagas e mesmo na forma de controle acionário de empresa pública, sociedade 
de economia mista ou condomínio imobiliário resultante de financiamentos ou pagamentos feitos 
pelos erários dessas instituições.  
§ 4o. O patrimônio social é inalienável, dependendo seu uso de proteção e definição na  
FORMA DE LEI. 
Justificativa:   
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
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A propriedade é social independentemente do seu caráter público ou privado.  
A atividade econômica é que deve ter, também como o uso da propriedade, uma destinação social, 
como disposto no artigo 6A01. 
 
   
   EMENDA:00318 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
O uso do solo e demais recursos naturais ficam subordinados aos interesses sociais da Nação." 
Justificativa:   
Uma Constituição que retrate os sentimentos de todos os brasileiros não pode deixar de elevar a 
tutela do meio ambiente ao plano constitucional – de forma autônoma e global – destacando-se que 
todos têm direito a “um meio ambiente sadio e equilibrado, bem como o dever de preservar. ”  
Parecer:   
   EMENDA Nº. 6A 0318-9  
Não acolhida.  
Toda a ordem econômica subordina-se aos interesses sociais: tanto o uso do solo, como o do 
subsolo. 
 
   
   EMENDA:00321 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   "O uso do solo e demais recursos naturais ficam subordinados aos interesses sociais da  
Nação.  
O solo é um ente vivo e como tal deve ser tratado quanto ao manejo, conservação e melhoramento." 
Justificativa:   
É universalmente aceito que, em condições normais cerca de dez mil anos são necessários para 
formar-se 1 cm de solo fértil na maioria na maioria das regiões continentais.  
A nova Constituições deve assegurar às futuras gerações a preservação do patrimônio natural que 
herdamos e apenas uma severa responsabilidade civil poderá contar a desmedida e irracional ação 
predatória em curso.  
Parecer:   
   EMENDA Nº. 6A 0321-9  
Não acolhida, Toda a ordem econômica subordinar-se aos interesses sociais: tanto o uso do solo, 
como do subsolo. 
 
   
   EMENDA:00322 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
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   "A ordem econômica da República se fundamenta em princípios da justiça social orientados na 
supremacia do trabalho, como fonte principal da riqueza e como meio de realização da pessoa 
humana." 
Justificativa:   
É preciso, como princípio, estabelecer os fundamentos básicos da nova Ordem Econômica que se 
busca na Nova Constituição.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda não incorpora conteúdo novo ao Anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00325 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 6A02;  
"............................................  
XII - liberdade de mercado, reprimindo-se o abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio 
dos mercados e diminuição da concorrência;  
XIII - livre competição, vedada a concessão de quaisquer privilégios que a viciem;  
XIV - expansão das oportunidades de empregos produtivos;  
XV - justo tratamento ao lucro." 
Justificativa:   
A construção de uma social justa, com preservação da liberdade política, deverá alicerçar-se em uma 
ordem econômica produtiva, esta, por sua vez, forçosamente baseada na comprovada eficácia da 
livre empresa e da economia de mercado.  
Parecer:   
   Não acolhido.  
O anteprojeto já contempla, de modo abrangente as propostas contidas na emenda notadamente no 
§ 1o. do art. 6a10. 
 
   
   EMENDA:00327 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modificar a redação do inciso VIII, do artigo 6A02 pela seguinte:  
"VIII - pela utilização das forças produtivas, conservação dos recursos naturais renováveis e defesa 
do meio ambiente." 
Justificativa:   
A expressão “defesa do meio ambiente” não abrange necessariamente o uso adequado dos recursos 
naturais, cuja utilização desse se realiza de modo a não comprometer a integridade de seus estoques 
e a capacidade de sua auto-sustentação, o que é válido particularmente no que tange aos recursos 
renováveis. A fixação dos preços desses últimos exclusivamente por mecanismos de mercado, a 
nível nacional e internacional, está longe de refletir o custo de sua reposição, cabendo o ônus maior 
às futuras gerações, que ver-se-ão desprovidas do usufruto de importantes recursos naturais, tais 
como certas madeiras, peixes, animais, hoje abundantes na natureza.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
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O relator não conseguiu entender o sentido da substituição "plena utilização das forças produtivas" 
por "plena substituição das forças produtivas".  
No mérito a ordem econômica deve promover a conservação dos recursos renováveis e não 
renováveis, talvez os últimos com maior empenho. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00090 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
 Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:  
O princípio da função social da propriedade, inscrito nesta Constituição, tem como objetivo a  
realização do desenvolvimento econômico e da justiça social, assegurando o uso produtivo da  
propriedade imobiliária e a não obtenção de ganhos decorrentes do esforço da comunidade. 
Justificativa:   
É necessário constar da Constituição uma definição do princípio já contemplado da função social da 
propriedade. A definição facilitará enormemente a legislação ordinária que se seguirá ao texto 
constitucional.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00133 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
  Dê-se a seguinte redação ao Art. 1o., do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de  
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
econômica:  
"Art. 1o. - A Ordem Econômica, fundada nos princípios de Justiça Social, tem por objetivo  
assegurar a todos existência digna, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do  
trabalho humano, conforme o seguinte:" 
Justificativa 
A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, no sentido de 
atender as necessidades dos brasileiros, só sendo legítima a intervenção do Estado no domínio 
econômico a fim de ultimar as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores de produção. 
Entendo que essa redação expressa melhor esse princípio. 
Parecer:   
   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e 
pertinência com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00188 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 34  

 

Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
 Substitua-se o art. 1o. pelo seguinte:  
"art. 1o. A ordem econômica fundamenta-se na justiça social e no desenvolvimento, devendo  
assegurar a todos uma existência digna. A ordenação da atividade econômica terá como  
princípios:  
I - a valorização do trabalho;  
II - a liberdade de iniciativa;  
III - a função da propriedade e da empresa;  
IV - a harmonia entre as categorias sociais de produção;  
V - o pleno emprego;  
VI - a redução das desigualdades sociais e regionais;  
VII - o fortalecimento da empresa nacional;  
VIII - o estímulo às tecnologias inovadas e adequadas ao desenvolvimento nacional;  
IX - O exercício da atividade econômica, seja qual for o seu agente, está subordinado ao  
interesse geral, devendo realizar-se em consonância com os objetivos definidos neste Título;  
X - A atividade econômica será realizada pela iniciativa privada, resguardada a ação supletiva e  
reguladora do Estado, bem como a função social da empresa." 
Justificativa:   
A emenda contém os elementos fundamentais do papel da propriedade privada na Ordem 
Econômica, porém emoldurada pela função social que lhe é inerente e que vem reconhecido até 
mesmo na Constituição do Império, em seu art. 179, inciso 22, negada por uma rancorosa extrema 
direita comandada pelos constituintes Rubem Medina, Jalles Fontoura, Afif Domingos, Gilson 
Machado, Irapuan Costa Junior e Gil Cesar Moreira de Abreu, este último um burocrata que saltou do 
PDS para o PMDB, em 1985, e os demais lojistas no Rio e em S. Paulo, revendedores de empresas 
multinacionais, um usineiro em Pernambuco, um banqueiro em Goiás, outro latifundiário e usineiro 
também em Goiás, todos, portanto, representando setores dos mais retrógrados e privilegiados da 
sociedade nacional e internacional.  
Como salienta o eminente Relator, o constituinte Virgildasio Senna, amparados pelo constituinte 
Delfim Neto, presidente da Subcomissão, para lograr os resultados obtidos, os referidos autores e 
seus companheiros onde havia até um militar participante da repressão em 1964, já desligado das 
Forças Armadas, por motivos ignorados, integrante do PMDB fluminense, violaram o Regimento 
negado número para as sessões de discussão das proposições e conduzido à votação sem essa 
etapa da formulação do Anteprojeto. A irregularidade, acobertada pelo Deputado Delfim Neto, levou 
deputados a retirarem-se do recinto e proceder-se a coleta de votos com essa insanável nulidade do 
etc.  
Quando se compara o texto aprovado por esses senhores com os das constituições do mundo 
contemporâneo, sente-se uma profunda tristeza em ver o atraso em que ainda se atolam as classes 
dirigentes de nosso Brasil. Nem os colonizadores portugueses que em 1824 redigiram a nossa 
primeira constituição outorgada por Dom Pedro I manifestaram tamanho obscurantismo e ignorância. 
Mais realistas que o rei, os constituintes do senhor Delfim Neto não ousaram dar aos brasileiros um 
conceito de propriedade como, por exemplo, o General Mark Clark deu aos japoneses na 
Constituição que lhes outorga, através da Dieta e segundo nos informa o diretor presidente da Sony 
Akio Morita.  
No art. 29 da Constituição japonesa, Mark Clark escreveu: “Os direitos de propriedade serão 
definidos por lei, de conformidade com o bem-estar público. ”  
O lojista Rubem Medina, de olho nas comissões dos eletrodomésticos das multinacionais, considerou 
ser demais dar tanto a esse povinho trouxa e resignado. Os senhores Delfim Neto, Roberto Campos 
e companhia bateram palmas ao senhor Medina e se tudo correr como até aqui, a Assembleia 
Nacional Constituinte brasileira de 1987 comporá uma carta para o Brasil inferior à escrita pelos 
colonizadores portugueses para Dom Pedro I outorgar em 1824.  
O texto que apresentamos nesta Emenda não tem a força das constituições europeias modernas, 
como, por exemplo, a italiana e a portuguesa, mas é a redação obtida pela Comissão Afonso Arinos, 
onde estiveram presentes a extrema direta, o centro e alguns esquerdistas.  
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Aqui não se trata mais, ou ainda, de resguardar os direitos do povo brasileiro, nas apenas de não 
permitir que o Brasil seja enxovalhado, quando, nas escolas do mundo contemporâneo, os 
estudantes forem estudar direito constitucional comparado e depararem com nosso País 
apresentando um texto inferior aos textos que os vice-reis da Coroa Britânica outorgavam ás 
colônias.  
É um apelo que fazemos à dignidade dos Constituintes que estão se posicionando perante seus 
descendentes e perante a História.  
Esperemos que as gerações vindouras sintam por nós o orgulho que sentimos por José Bonifácio, 
Martim Bonifácio, Antonio Carlos, Montezuma, José Joaquim da Rocha, Belchior Pinheiro e demais 
constituintes de 1823, que Dom Pedro I prendeu e expulsou do País por serem patriotas e honrados.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00240 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
    Valorização do Trabalho Rural.  
Art. - A ordem econômica e social tem por fim propiciar o desenvolvimento nacional, com base  
nos seguintes princípios:  
I - Liberdade de iniciativa;  
II - Propriedade privada dos meios de produção;  
III - Livre concorrência nos mercados;  
IV - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;  
V - Expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
VI - Igualdade de oportunidades;  
VII - Redução das disparidades regionais de natureza Socioeconômica e;  
VIII - Fortalecimento da agricultura e valorização do Homem do campo. 
Justificativa:   
A falta de uma política agrária e agrícola por parte do Estado, vem esvaziando o campo e 
sacrificando o homem do campo (tanto produtor, como trabalhador empregado). Não está sendo 
dada a devida ênfase à “produtividade rural “ e ao empreendimento agrícola como fonte de riqueza. É 
preciso incluir na Constituição um princípio que dê tal ênfase.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00250 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
 Inclua-se na parte relativa à Ordem Econômica Art. Lei Federal disporá sobre o funcionamento de 
consórcio para aquisição da casa própria. 
Justificativa:   
A casa própria é espiração de contingente imenso de brasileiros, especialmente daqueles da classe 
média, inalcançável pelas limitações próprias do nosso Sistema Financeiro da Habitação. 
Pretendemos inserir na Constituição Brasileira dispositivo viabilizador daquela aspiração, através de 
método especial de autofinanciamento apreciado pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
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 Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00373 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda no.  
Substitui o Art. 1o. do Anteprojeto.  
Art. 1o. - O Art. 1o. do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 1o. - A Ordem Econômica fundamenta-se na coexistência de quatro formas de propriedade: a  
propriedade estatal, a propriedade privada, a propriedade cooperativada e a propriedade mista."" 
Justificativa:   
Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de um Estado social que, embora incorporando 
atribuições jurídicas, políticas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural para, em 
nome ado social, operar atividades econômicas de forma e resguardar interesses da coletividade.  
Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica, o direito à iniciativa privada. Ao contrário, 
afirma-o, ainda que se lhe atribua, agora, não apenas uma função social – etária, não especificada e 
de difícil cobrança, mas uma obrigação social, em Lei fundada e determinada, à qual devem se 
submeter os interesses particulares na correspondência direta ao direito assegurado a esses mesmos 
interesses.  
A cada direito corresponde um dever, uma obrigação.  
Uma nova ordem econômica, obedecendo a princípios gerais adequados a nova realidade que vive 
concretamente o País, haverá de permitir a coexistência equilibrada entre os diversos agentes 
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base da justiça social.  
Parecer:   
 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00447 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A01 do anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica (6A), a seguinte redação:  
Art. 6A01 - A ordem econômica, fundada no trabalho, tem por fim a superação das desigualdades 
sociais básicas e a melhoria constante das condições de vida da população, conforme os seguintes 
princípios:  
I - valorização do trabalho;  
II - função social da propriedade e da empresa;  
III - liberdade de iniciativa, nos termos da lei;  
IV - redução das desigualdades sociais e regionais, das desigualdades nas relações cidade-  
campo e na distribuição de renda e riqueza;  
V - busca de tecnologias inovadoras, particularmente daquelas mais adequadas ao desenvolvimento 
nacional;  
VI - defesa do consumidor;  
VII - plena utilização das forças produtivas;  
VIII - defesa do meio ambiente;  
IX - coexistência, como agentes econômicos produtivos, de empresas privadas, de empresas  
estatais e de outros agentes;  
X - planejamento democrático indicativo;  
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XI - defesa e fortalecimento da empresa nacional;  
Parágrafo único - O exercício da atividade econômica, seja qual for seu agente, está  
subordinado ao interesse geral, devendo realizar-se em consonância com os princípios definidos  
neste título. 
Justificativa:   
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00612 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   O Art. 1o. passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 1o. - A ordem econômica fundamenta-se no trabalho. Deve ser organizada conforme os  
princípios do desenvolvimento harmônico das forças produtivas, tendo como objetivo assegurar a 
todos justiça social e uma vida saudável e digna. 
Justificativa:   
Rasos os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado 
como social. As profundas diferenças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitores.  
Agora é HORA de transformar palavras e ação discurso em prática, promessa em realidade. Assim, 
construção de uma NOVA ORDEM ECONÔMICA e SOCIAL depende e muito das transformações 
profundas que venham a ocorrer na estrutura do Estado, previstas na nova Constituição. Atender a 
aspiração nacional, resgatar promessas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria razão 
da existência desta Assembleia Nacional Constituinte.  
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua perversa a trágica diferença entre 
indicadores econômicos e sociais, DEFENDERÃO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os 
oligopólios, os cartéis, a dominação tecnológica, a voracidade do grande capital nacional e 
multinacional, a rapinagem de nossas riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe 
dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que – sintonizados com a vontade nacional desejam o 
moderno, transformador, justo, construirão princípios mecanismos, estruturas para que finalmente 
tenhamos no Brasil um Estado de Direito, Democrático e Social. Por tudo que sabemos e 
conhecemos neste campo se estabelece a batalha principal da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00614 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
 Ao art. 1o. acrescente-se o parágrafo único e incisos:  
Parágrafo único. - A ordem econômica subordina-se a:  
I - valorização do trabalho;  
II - função social da propriedade e da empresa;  
III - liberdade de iniciativa de mercado e de contratos, nos termos da lei;  
IV - redução das desigualdades sociais e regionais, das desigualdades nas relações cidade-  
campo e na distribuição de renda e riqueza;  
V - prevalência das decisões democraticamente adotadas pelo poder político;  
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VI - busca de tecnologias inovadoras, particularmente daquelas mais adequadas ao  
desenvolvimento nacional;  
VII - defesa do consumidor, na forma da lei;  
VIII - plena utilização das forças produtivas e defesa do meio ambiente;  
IX - coexistência, como agentes econômicos produtivos, de empresas privadas, de empresas  
estatais e de outros agentes;  
X - planejamento democrático indicativo para o setor privado e imperativo para o poder  
público;  
XI - defesa e fortalecimento da empresa nacional; 
Justificativa:   
Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado como 
social. As profundas diferenças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitores.  
Agora é HORA de transformar palavras em AÇÃO, discurso em prática, promessa em realidade. 
Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECONÔMICA e SOCIAL depende e muito das 
transformações profundas que venham a ocorrer na estrutura do Estado, previstas na nova 
Constituição. Atender a aspiração nacional, resgatar promessas e definir corajosas mudanças 
estruturais são a própria razão da existência desta Assembleia Nacional Constituinte.  
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua perversa e trágica diferença entre 
indicadores econômicos e sociais, DEFENDERÃO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os 
oligopólios, os cartéis, a dominação tecnológica, a voracidade do grande capital nacional e 
multinacional, a rapinagem de nossas riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe 
dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que – sintonizados com a vontade nacional desejam o 
moderno, transformador, justo, construirão princípios mecanismos, estruturas para que finalmente 
tenhamos no Brasil um Estado de Direito, Democrático e Social. Por tudo o que sabemos e 
conhecemos neste campo se estabelece a batalha principal da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00787 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica:  
Art. 1o. - A ordem econômica fundamenta-se no trabalho e será organizada conforme os princípios  
do desenvolvimento harmônico das forças produtivas, tendo como objetivo assegurar a todos  
justiça social e uma vida saudável e digna, subordinada aos seguinte princípios:  
I - valorização do trabalho;  
II - função social da propriedade da empresa;  
III - liberdade de iniciativa, nos termos da lei;  
IV - redução das desigualdades sociais e regionais, das desigualdades nas relações cidade-  
campo e na distribuição de renda e riqueza;  
V - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio do mercado, eliminação  
da concorrência e impostos arbitrários;  
VI - defesa do consumidor;  
VII - plena utilização das forças produtivas e defesa do meio ambiente;  
VIII - coexistência, como agentes econômicos produtivos, de empresas privadas, de empresas  
estatais e de outros agentes;  
IX - planejamento democrático indicativo para o setor privado e imperativo para o poder público;  
X - defesa e fortalecimento da empresa nacional. 
Justificativa:   
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
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 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00793 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do Art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais,  
intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da atividade econômica pela seguinte.  
Art. 1o. - A ordem econômica tem por fim assegurar a todos justiça social e garantir 
o desenvolvimento nacional, com base nos seguintes princípios:  
I - valorização do trabalho;  
II - função social da propriedade e da empresa;  
III - liberdade de iniciativa, nos termos da lei;  
IV - desenvolvimento econômico e social orientado para a redução das desigualdades sociais, 
setoriais e regionais, distribuição da renda e da riqueza e democratização da propriedade;  
V - plena utilização e desenvolvimento harmônico das forças produtivas coma adoção de  
tecnologia inovadoras e adequadas e expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a  
eliminação da concorrência e o aumento abusivo e arbitrário dos lucros;  
VII - defesa do consumidor e do meio ambiente, preservação da natureza e do equilíbrio  
ecológico;  
VIII - defesa e fortalecimento da empresa nacional. 
Justificativa:   
A proposição visa dotar a Constituição de princípios que assegurem um desenvolvimento econômico 
soberano e independente, voltado para o atendimento das necessidades e dos interesses da nação 
brasileira, sem excluir a cooperação e a integração com outras nações, preservando a iniciativa 
privada mas dando-lhe função social.  
No fundamental, a proposta restaura muito do que foi apresentado no relatório original do Constituinte 
Virgildásio de Sena. Entendemos que a adoção desses princípios assegurarão uma sociedade aberta 
e pluralista, capaz de assegurar a prevalência do interesse nacional.  
Parecer:   
  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00806 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do artigo 18, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
artigo 10 do Anteprojeto da Ordem Econômica, para a seguinte redação:  
Art. - A Ordem Econômica fundamenta-se no trabalho e no desenvolvimento harmônico das forças  
produtivas, tendo como objetivo realizar a Justiça Social e assegurar a todos uma existência digna,  
com base nos seguintes princípios:  
I - Liberdade de Iniciativa;  
II - Valorização do Trabalho;  
III - Função Social da Propriedade e da empresa;  
IV - Fortalecimento da Empresa Nacional;  
V - Superação das Desigualdades Regionais e Sociais. 
Justificativa:   
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Sugere-se a alteração da redação apresentada pelo Anteprojeto no art. 1°, de forma a sobrepor o 
trabalho, com valor fundamentar, a qualquer outro princípio norteador da Ordem Econômica.  
Eliminam-se, ainda, a defesa do consumidor e do meio-ambiente, essa por ser objeto de tratamento 
específico em outra subcomissão e aquela que por se cuidar de tema tratado no desenvolvimento do 
Capítulo da Ordem Econômica em norma própria, não se traduzido a defesa como princípio, mas 
como instrumento ordenado para o exercício dos direitos.  
Parecer:   
  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00879 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 1o. do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção  
do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a seguinte redação,  
acrescentando-se um item VII:  
"Art. 1o. - A ordem econômica funda-se na liberdade de iniciativa de mercado, de contratação  
e na valorização do trabalho, tendo por fim assegurar a todos existência digna, segundo os  
ditames da justiça social e os seguintes princípios:  
I - propriedade privada dos meios de produção;  
II - livre concorrência;  
III - igualdade de oportunidades;  
IV - função social da propriedade e da empresa;  
V - defesa do meio ambiente, sem prejuízo do desenvolvimento social e tecnológico;  
VI - expansão das oportunidades de emprego produtivo sem perda das condições de  
competitividade e desenvolvimento do setor produtivo;  
VII - justo tratamento do lucro". 
Justificativa:   
Cumpre inscrever também dentre os princípios fundamentais que regerão, doravante, a vida 
econômico-social da Nação, os princípios da liberdade de mercado, da liberdade de contratar, da 
competitividade do setor produtivo, e do justo tratamento do lucro. Tratando-se o Brasil de país de 
regime capitalista, a Constituição não pode deixar de contemplar igualmente estes valores como 
agulhas norteadoras da ordem econômica, senão fechando os olhos a uma parcela por demais 
significativa da realidade que nos cerca.  
Contemplá-los significa reconhece-los, sem prejuízo para o ideal de democracia social que se está 
unanimemente a perseguir, já expresso através de outros incisos do próprio dispositivo, como por 
exemplo, aquele que alude à “função social da propriedade e da empresa”. Significa incluí-los no rol 
dos valores imprescindíveis ao bom desempenho de nossa economia, na medida do interesse 
comum.  
Desta forma, a presente emenda visa, sem alterar os objetivos da redação original, incluir na 
Constituição institutos mais abrangentes e que efetivamente venham regular toda a gama de 
atividades econômicas e sociais, sem prejuízo do desenvolvimento harmônico da sociedade e da 
própria economia do País.  
No que concerne ao princípio da função social da empresa, trata-se de outro postulado da ordem 
econômica e social ao lado da função social da propriedade.  
Com efeito, num contexto de democracia social, não é só a propriedade que deve cumprir funções 
sociais; também a empresa, como agente econômico, está adstrita ao atendimento do bem comum.  
Parecer:   
 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE G 

   
   EMENDA:00017 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do Art. 1o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica, elaborado pelo  
Relator, Constituinte Senador Severo Gomes, a seguinte redação:  
Art. 1o. - "A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho  
humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios." 
Justificativa 
Mantêm-se o texto já aprovado na Subcomissão de princípios gerais, intervenção do Estado, Regime 
da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, mais consentâneo com os princípios 
democráticos da iniciativa particular e da força de trabalho individual, sem deixar de consagrar a 
justiça social.   
Parecer:   
   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e 
pertinência com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00059 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Os incisos do art. 1o. receberão a seguinte numeração e redação:  
I - a soberania nacional;  
II - a função social da propriedade e da empresa;  
III - a propriedade privada;  
IV - a proteção ao consumidor;  
V - a defesa do meio ambiente;  
VI - a participação preferencial da iniciativa nacional e complementar do investimento  
estrangeiro;  
VII - a redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - planejamento democrático indicativo para o setor privado e imperativo para o poder  
público. 
Justificativa:   
“O Programa do PMDB nos seus itens 7, 8, 9, 11 é claro sob esse aspecto: “O PMDB considera que o 
trabalho é o fundamento da riqueza coletiva. Os interesses do trabalho se sobrepõem aos do capital e 
impõem justiça na repartição da renda e da riqueza.  
Para o Partido, tanto as empresas de propriedade estatal, quando as de propriedade privada deverão 
pautar suas decisões de produção e gestão segundo o interesse público. Isto supõe responsabilidade 
social da empresa e controle democrático de suas atividades e decisões por parte da sociedade.  
Além do controle sobre os fluxos de investimento, a ser exercido pelas instituições públicas, o PMDB 
considera que a democratização do sistema de produção, requer a democratização interna das 
grandes empresas, públicas ou privadas, com a participação dos trabalhadores e dos acionistas e 
quotistas minoritários, em seus processos decisórios.  
O PMDB é um partido genuinamente brasileiro e popular.  
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De acordo com o seu Programa, as metas de desenvolvimento econômico devem e podem ser 
atingidas mediante uma trajetória que, erradique os privilégios internos e cerceie a influência 
estrangeira.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00187 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso II do art. 1 a seguinte redação:  
"II - a propriedade privada ou estatal;" 
Justificativa:   
Reconhece, em igualdade de condição, a propriedade privada e estatal, que deve ser levada em 
consideração quando da formulação dos princípios gerais da ordem econômica.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00249 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Art. 1o. e seus incisos:  
Art. 1o. - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social e o desenvolvimento, com  
base nos seguintes princípios:  
I - Valorização do trabalho como condição de dignidade humana;  
II - Liberdade de iniciativa;  
III - Função social da propriedade;  
IV - Repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio de mercados, eliminação  
de concorrência e aumento arbitrário dos lucros, formação de monopólios, oligopólios e cartéis;  
V - Proteção do consumidor;  
VI - Defesa do meio ambiente;  
VII - A participação preferencial de iniciativa nacional e complementado investimento  
estrangeiro;  
VIII - Redução das desigualdades regionais e sociais. 
Justificativa:   
Com a nova redação pretende-se colocar a Justiça Social e o desenvolvimento como finalidades da 
ordem econômica, e não a simples conciliação entre o trabalho e a liberdade de iniciativa. Tanto a 
liberdade de iniciativa com a valorização dos trabalhos são alguns dos princípios da ordem 
econômica e não a sua finalidade. A finalidade, o objetivo último da ordem econômica não é realizar a 
conciliação entre trabalho e livre iniciativa, mas promover a Justiça Social e o desenvolvimento. Livre 
iniciativa, valorização do trabalho e os demais princípios discriminados no art. 1° constituem o meio 
de se alcançar a finalidade da ordem econômica. Do mesmo modo, não se pode excluir dentre os 
princípios que informam a ordem econômica a proibição dos monopólios e do abuso do poder 
econômico, pois a livre iniciativa não pode coexistir como monopólio, nem a economia de mercado 
sobrevive ao abuso do poder econômico.  
Parecer:   



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 43  

 

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00256 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 1o. do Substitutivo da Com. da Ordem Econômica, o seguinte inciso:  
"VIII - Justo tratamento ao lucro". 
Justificativa:   
Complementado os princípios fundamentais que regem a atividade econômica, em consequência 
com os princípios da Democracia Social e buscando-se deixar claro os parâmetros para a fixação dos 
limites da intervenção do Estado, há que se incluir na Constituição Econômica o princípio de justo 
tratamento ao lucro.  
Parecer:   
  Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00304 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dá nova redação ao art. 1o. do Substitutivo.  
Art. 1o. - O art. 1o. do Substitutivo passa a ter a redação seguinte:  
"Art. 1o. - A Ordem Econômica constituída pelo agentes produtivos e fundada no trabalho e  
nos princípios de justiça social, tem por objetivo assegurar, a todos, existência digna, e deve estar  
em coerência com:" 
Justificativa:   
Cremos necessário a inclusão no texto, daquilo em que consiste, concretamente, na prática, a ordem 
econômica, ou seja, a presença dos agentes econômicos.  
A Ordem Econômica ainda que alicerçada em princípios não pode deixar de se manifestar 
concretamente e ela já o faz pela atuação dos agentes produtivos.  
Há que se explicitar o que já implícito está, se objetiva em texto perfeitamente límpido e coerente.  
Saliente-se que o próprio texto Substitutivo no seu parágrafo 6° se vale dessa expressão o que serve 
para revigorar nossa proposta dando-lhe assim, sustentação.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00340 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao art. 1o. do substitutivo do relator a seguinte redação:  
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"Art. 1o. - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho  
humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais. 
Justificativa 
O fundamento da ordem econômica, um dos pilares da sustentação nacional, não pode ser algo tão 
subjetivo e indefinido como “os princípios da justiça social”. Por isto, apresentamos esta emenda, em 
que os fundamentos são a livre iniciativa e a valorização do trabalho, ou seja, valores perfeitamente 
identificados com o espírito brasileiro e nele arraigados. A relação dos princípios básicos da ordem 
econômica contempla ainda a livre concorrência que deve ser buscada para aperfeiçoamento do 
mercado e benefício de todos, em lugar da diferenciação do capital nacional, que é contemplado em 
artigo próprio.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00376 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. do Relatório Preliminar da Comissão da Ordem Econômica (VI) a seguinte  
redação:  
Art. 1o. - A ordem econômica, fundada no trabalho, tem por fim a superação das  
desigualdades sociais básicas e a melhoria constate das condições de vida da população,  
conforme os seguintes princípios:  
I - valorização do trabalho;  
II - função social da propriedade e da empresa;  
III - liberdade de iniciativa, nos termos da lei;  
IV - redução das desigualdades sociais e regionais, das desigualdades nas relações cidade-  
campo e na distribuição de renda e riqueza;  
V - busca de tecnologias inovadoras, particularmente daquelas mais adequadas ao  
desenvolvimento nacional;  
VI - defesa do consumidor;  
VII - plena utilização das forças produtivas;  
VIII - defesa do meio ambiente;  
IX - coexistência, como agentes econômicos produtivos, de empresas privadas, de empresas  
estatais e de outros agentes;  
X - planejamento democrático indicativo;  
XI - defesa e fortalecimento da empresa nacional;  
§ único - O exercício da atividade econômica, seja qual for seu agente, está subordinado ao  
interesse geral, devendo realizar-se em consonância com os princípios definidos neste título. 
Justificativa:   
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo  
da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00417 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 1o. do anteprojeto da Comissão, a redação seguinte, incluindo-se, também, o item 
VIII:  
Art. 1o. - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho  
humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade  
IV - proteção do consumidor;  
V - defesa do meio ambiente;  
VI - participação preferencial da iniciativa privada nacional e complementar do investimento  
estrangeiro;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - livre concorrência. 
Justificativa 
A ordem econômica deve estar fundada em princípios econômicos e não sociais, buscando, isto sim, 
a justiça social. 
Incluímos, também, como princípio geral, a livre concorrência, por ser imprescindível num regime de 
mercado. 
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00471 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO  
Dê-se ao Capítulo I - Dos Princípios Gerais, a seguinte redação:  
"Art. 1o. A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais.  
Art. 2o. É garantido o direito de propriedade e a sucessão hereditária.  
Parágrafo único. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por utilidade  
pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os  
casos prescritos nesta Constituição.  
Art. 3o. Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, ou por entidades de direito  
público interno.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 46  

 

§ 1o. As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção transitória.  
§ 2o. As empresas de controle majoritário nacional terão preferência no acesso a créditos  
públicos subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços ao  
poder público.  
Art. 4o. Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento econômico, e regulados na forma da lei.  
Art. 5o. A intervenção do Estado no domínio econômico e o monopólio só serão permitidos quando  
necessários para atender aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse  
coletivo, conforme definidos em lei.  
§ 1o. A intervenção ou monopólio cessarão assim que desaparecerem as razões que os  
determinaram.  
§ 2o. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas somente  
serão criadas por lei especial, e ficarão sujeitas ao direito próprio das empresas privadas inclusive  
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.  
§ 3o. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas não poderão  
gozar de benefícios, privilégios ou subvenções não extensíveis, paritariamente, às do setor privado.  
§ 4o. A admissão de empregados nas empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações públicas, será feita mediante concurso público, vedadas quaisquer contratações ou 
admissões em desacordo com este preceito.  
Art. 6o. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento, que será imperativo para o setor público e  
indicativo para o setor privado.  
§ 1o. A lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as exceções previstas nesta Constituição.  
§ 2o. As pequenas e microempresas não serão atingidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas, para assegurar-lhes tratamento adequado.  
§ 3o. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  
Art. 7o. Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre:  
I - o regime das empresas concessionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu  
contrato, e fixará as condições de caducidade, rescisão e reversão de concessão;  
II - os direitos do usuário;  
III - o regime de fiscalização das empresas concessionárias;  
IV - tarifas que permitam a justa remuneração do capital;  
V - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado e acessível.  
Art. 8o. As jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica  
constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial,  
e pertencem à União.  
§ 1o. Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  
§ 2o. A título de indenização de exaustão da jazida, parcela dos resultados da exploração dos  
recursos minerais, a ser definida em lei, será destinada à formação de um "Fundo de Exaustão"  
para apoio ao desenvolvimento socioeconômico do município onde se localize a jazida.  
§ 3o. Serão mantidas as atuais concessões, cujos direitos de lavra prescreverão decorridos 5  
(cinco) anos sem exploração em escala comercial, contados a partir da promulgação desta  
Constituição (disposição transitória).  
Art. 9o. O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em faixas de fronteira somente poderão ser efetuados por empresas estatais ou empresas nacionais.  
Art. 10. O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em terras indígenas somente poderão ser efetuados por empresas nacionais.  
Art. 11. A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.  
§ 1o. Os Estados e Municípios, cujos territórios forem afetados pela utilização de  
recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica, terão participação privilegiada no  
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sistema de partilha dos recursos arrecadados com taxas e tributos incidentes sobre a produção,  
distribuição e uso desta energia.  
§ 2o. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida.  
Art. 12. Compete à União legislar sobre o uso dos recursos hídricos integrados ao seu patrimônio, 
definindo:  
I - um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a  
bacia hidrográfica e integrando sistemas específicos de cada Unidade da Federação;  
II - critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos.  
Parágrafo único. Compete aos Estados e Municípios legislar supletiva e complementarmente  
sobre os recursos hídricos.  
Art. 13. No aproveitamento de seus recursos hídricos, a União, os Estados e Municípios deverão  
compatibilizar sempre as oportunidades de múltipla utilização desses recursos.  
Art. 14. Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos, gases  
raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás natural, de qualquer origem.  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minerais nucleares.  
§ 2o. Ficam excluídas do monopólio de que trata este artigo, as refinarias em funcionamento  
no País, amparadas pelo art. 43, da Lei no. 2004, de 3 de outubro de 1953.  
Art. 15. Compete aos Estados, nas regiões metropolitanas, e aos Municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
Art. 16. Dentro de doze meses, a contar da data de promulgação desta Constituição, o  
Congresso Nacional aprovará leis que fixem as diretrizes das políticas agrícola, agrária,  
tecnológica, industrial, urbana, de transporte e do comércio interno e externo. (disposições  
transitórias). 
Justificativa 
A redação proposta atende melhor aos interesses nacionais. 
Parecer:   
   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda 
que substitua integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que 
trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva 
a necessidade de se alterarem outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao 
reconhecimento dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais  
de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 
   
   EMENDA:00557 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo primeiro do substitutivo do Relator da Comissão de Ordem Econômica, a seguinte  
redação:  
Art. 1o. - A ordem econômica fundada nos princípios da justiça social, tem por objetivo  
assegurar a todos a existência digna, conciliando a livre iniciativa com a valorização do trabalho.  
I - a soberania nacional;  
II - a propriedade privada;  
III - a função social da propriedade;  
IV - a proteção do consumidor;  
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V - a defesa do meio ambiente;  
VI - a participação preferencial da  
iniciativa nacional e complementar do investimento estrangeiro;  
VII - a redução das desigualdades regionais e sociais. 
Justificativa:   
A expressão liberdade de iniciativa não traduz exatamente o significado que tem a “livre iniciativa” 
como regime econômico.  
Assim, para não suscitar dúvidas, como deve ser o texto constitucional, propondo a modificação da 
expressão.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00590 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
 Substitua-se os arts. 1o. a 17. pelos seguintes, renumerando-se os demais:  
Art: O - A ordem econômica, fundada na justiça social, tem por objetivo assegurar a todos  
existência digna, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho,  
observando os seguintes princípios:  
I - a soberania nacional;  
II - a função social da propriedade e da empresa;  
III - a defesa do consumidor;  
IV - a defesa do meio-ambiente;  
V - a coexistência, como agentes econômicos produtivos de empresas estatais, de empresas  
privadas nacionais e estrangeiras, essas em caráter complementar, e de outros agentes;  
VI - a defesa e fortalecimento da empresa nacional;  
VII - a redução desigualdades sociais e regionais; nas relações cidade-campo e na distribuição da 
riqueza e da renda;  
VIII - planejamento democrático indicativo para o setor privado e imperativo para o poder  
público.  
[...] 
Justificativa:   
O exame do anteprojeto do nobre Senador Severo Gomes recomenda a apresentação de substitutivo 
para o Capítulo dos Princípios Gerais, consolidando emendas de vários companheiros Constituintes e 
de inúmeras entidades, que expressa de maneira clara e nítida a posição nacionalista da maioria do 
nosso povo trabalhador.  
Assim, a definição do papel do estado como agente produtivo, fundamental para recuperar o atraso 
econômico e de um mínimo de concorrência e o caráter supletivo e complementar do capital 
estrangeiro estão a exigir o estabelecimento de fronteiras adequadas para a convivência entre esses 
diferentes entes econômicos.  
Desta forma, propõe-se aqui uma definição de Empresa Nacional que visa à formulação de políticas 
voltadas para o fortalecimento do capital nacional.  
A partir daí estabelece-se o princípio de nacionalização do sistema bancário e do setor de mineração, 
bem como de um setor de grande importância futura que são as espécies nativas existentes no 
território nacional.  
A previsão de adequado tratamento constitucional para os recursos hídricos e o restabelecimento 
pleno do monopólio do petróleo, seus derivados e do gás, inclusive da exportação, constituem outro 
ponto importante do substitutivo.  
Parecer:   
   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda 
que substitua integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que 
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trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva 
a necessidade de se alterarem outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao 
reconhecimento dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais  
de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 
   
   EMENDA:00707 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Alterar a redação do art. 1o. do substitutivo:  
"Art. 1o. A Ordem Econômica tem por fim assegurar a todos justiça social e garantir o  
desenvolvimento nacional, com base nos seguintes princípios:  
I - valorização do trabalho;  
II - função social da propriedade e da empresa;  
III - liberdade de iniciativa, nos termos da lei;  
IV - desenvolvimento econômico e social orientado para a redução das desigualdades  
sociais, setoriais e regionais, distribuição da renda e da riqueza e democratização da  
propriedade;  
V - plena utilização e desenvolvimento harmônico das forças produtivas com a adoção de  
tecnologias inovadoras e adequadas e expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a  
eliminação da concorrência e o aumento abusivo e arbitrário dos lucros;  
VII - defesa do consumidor e do meio ambiente, preservação da natureza e do equilíbrio  
ecológico;  
VIII - defesa e fortalecimento da empresa nacional." 
Justificativa:   
A proposição visa adotar a Constituição de princípios que assegurem um desenvolvimento econômico 
soberano e independente, voltado para o atendimento das necessidades e dos interesses da Nação 
brasileira, sem excluir a cooperação e a integração com outras nações, preservando a iniciativa 
privada mas dando-lhe função social.  
Entendemos que a adoção desses princípios assegurarão uma sociedade aberta e pluralista, capaz 
de assegurar a prevalência do interesse nacional.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00773 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir no Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica.  
Art.............................  
I) Liberdade de iniciativa;  
II) Propriedade privada dos meios de produção;  
III) Livre Concorrência nos mercados;  
IV) Valorização do trabalho como condição da dignidade humana;  
V) Expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
VI) Igualdade de oportunidades;  
VII) Redução das disparidades regionais de natureza sócio econômica. 
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Justificativa:   
A finalidade da Ordem Econômica é visar e propiciar o desenvolvimento nacional, tendo por base 
seguintes princípios, logicamente se fundamentará nos princípios de uma adequada justiça social e, 
logrará êxito em seus objetivos assegurando a todos, indiscriminadamente, uma existência digna, 
conciliada a liberdade de iniciativa à valorização do trabalho.  
Parecer:   
 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00885 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DA ORDEM ECONÔMICA  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais  
Art. 1o. - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho  
humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - propriedade privada dos meios de produção;  
II - livre concorrência;  
III - igualdade de oportunidade;  
IV - função social da propriedade;  
V - resguardo do meio ambiente;  
VI - proteção do consumidor e do produtor;  
[...] 
Justificativa 
Ao estatuir, em sua Lei Máxima, os princípios gerais norteadores de sua ordem econômica, deve a 
Nação ater-se a objetivos que assegurem a maior possibilidade de igualdade a todos os cidadãos 
sem ferir o conceito básico de liberdade criadora do qual se nutre o crescimento econômico e a 
geração da riqueza. 
Por outro lado, cabe ao Estado, que é organização jurídica de sociedade, instrumentar-se para a 
obtenção dos fins colimados. É por isso que, ao lado dos princípios gerais inspiradores de economia 
de mercado, de liberdade de iniciativa e de igualdade de oportunidades, conseguidos nos modernos 
Estados desenvolvidos, vigoram também princípios outros, de cunho social como a função social de 
propriedade e a preservação do meio-ambiente, como meios de equilíbrio social. 
Assim, o princípio básico da propriedade privada dos meios de produção é assegurado como filas de 
sustentação do organismo econômico nacional. Porém, por outro lado, abre-se a possibilidade de que 
o Estado desaproprie, quer por utilidade ou necessidade pública, quer por interesse social, os bens 
necessários ao cumprimento de sua função reguladora das relações sociais. Notadamente no campo 
rural, abre-se a possibilidade da desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, 
das propriedades improdutivas, desde que estas não estejam cumprindo sua função social. 
Por outro lado, a emenda substitutiva busca conceituar com clareza e simplicidade a empresa 
nacional e r esguarda os interesses nacionais ao prescrever que estatuto especial disciplinará as 
empresas cujos controladores sejam domiciliados no exterior, bem como os investimentos de capital 
estrangeiro, sem os quais o desenvolvimento nacional se dará com maior atraso e lentidão. 
Ao admitir, de forma excepcional e provisório, a intervenção do Estado no domínio econômico, a 
emenda substitutiva filia-se à moderna comenta doutrinária que deseja ver o Estado prioritariamente 
voltado as suas funções precípuas, no campo social. 
Assim também os serviços públicos, poderão ser concedidos à iniciativa privada, desde que sob 
regime de concorrência pública e sob fiscalização do poder concedente. 
O regime jurídico do subsolo é destacado do solo e pertence à União, que poderá conceder seu uso, 
retendo o monopólio por razões de segurança nacional, da pesquisa, lavre e refino do petróleo e dos 
minérios nucleares. 
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Parecer:   
   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda 
que substitua integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que 
trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva 
a necessidade de se alterarem outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao 
reconhecimento dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais  
de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 
   
   EMENDA:00890 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
 Substituam-se os incisos II e III do art. 1o. pelo seguinte:  
II - "A propriedade privada, condicionada à sua função social". 
Justificativa:   
O objetivo é permitir que efetivamente – como prevê o Art. 2° - a função social da propriedade tenha 
predominância sobre os interesses individuais.  
Parecer:   
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00919 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 1o.  
O Art. 1o. passará a ter a seguinte redação:  
"A ordem econômica fundada nos princípios da justiça social e solidariedade humana tem por  
objetivo assegurar a todos uma existência digna, conciliando a liberdade de iniciativa com a  
valorização do trabalho em coerência com:" 
Justificativa:   
O objetivo da emenda é introduzir os termos “solidariedade humana”, já da nossa tradição 
constitucional.  
Parecer:   
 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00055 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Anteprojeto da Constituição.  
 Da Ordem Econômica e Finanças.  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Art. 306 ....................................  
VIII - Liberdade de Iniciativa;  
IX - Valorização do Trabalho como condição da dignidade humana;  
X - Expansão das oportunidades de emprego produtivo  
XI - Igualdade de oportunidades. 
Justificativa:   
A finalidade da Ordem Econômica é visar e propiciar o desenvolvimento nacional, tendo por base 
esses seguintes princípios logicamente se fundamentará nos princípios de uma adequada justiça 
social e, logrará êxito em seus objetivos assegurando a todos, indiscriminadamente, uma existência 
digna, conciliada a liberdade de iniciativa à valorização do trabalho.  
   
   EMENDA:00627 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 306, Título 8o., Art. 335 a 337  
No Art. 306, cujo Título é o 8o., denominado da "Ordem Econômica e Financeira", suprimam-se as  
palavras "e Financeira"; e no Art. 335 até 337, cujo Capítulo intitula-se do "Sistema Financeiro  
Nacional", transfira-se essa matéria com a mesma denominação para, sob a numeração de seção III  
integrar o Capítulo II "das Finanças Públicas", inserido assim no Título VII denominado da  
"Tributação e do Orçamento", o qual passará a se intitular "da Tributação, do Orçamento e das  
Finanças Públicas". (Art. 262) 
Justificativa:   
A inclusão do Sistema Financeiro Nacional no Título da Ordem Econômica não tem nenhum sentido, 
havendo dentro do Anteprojeto um Capítulo referente a “Finanças Públicas”, onde aliás se dispõe 
sobre as atividades creditícias da União, sobre Títulos da dívida Pública, Banco Central, etc, o que é 
matéria indiscutivelmente similar daquela acima mencionada. Transferir, portanto, todo esse conteúdo 
para o Título referente a “Tributação, Orçamento e Finanças /nos parece mais adequado.  
Parecer:   
   A emenda objetiva transferir o conjunto de disposição sobre o sistema financeiro para o Título VII, 
Tributação e Orçamento, Capítulo II, das Finanças Públicas.  
Como o Título "Da Ordem Econômica" trata da organização e da realização da atividade econômica 
como um todo, o que inclui, necessariamente, a atividade financeira, seria imprópria a  
transferência para um Capítulo que trata, unicamente, das realizações financeiras do setor público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01873 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: inciso II, art. 306  
Acrescente-se a expressão "... e estatal" ao inciso II do art. 306, Capítulo I, Título VIII do anteprojeto. 
Justificativa:   
Alteração proposta visa compatibilizar o texto deste dispositivo com o previsto em outros artigos do 
capitulo I, Título VIII do anteprojeto que estabelecem normas para as empresas e propriedades 
estatais.  
   
   EMENDA:01895 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se como inciso VIII no artigo 306 a expressão "capacitação científica e tecnológica  
nacional" 
Artigo 306  
Inciso VIII - capacitação científica e tecnológica 
Justificativa:   
A inclusive deste novo princípio dentre aqueles que orientarão a ordem econômica tem como 
finalidade ressaltar o domínio do conhecimento científico e tecnológico como um dos referenciais 
para o desenvolvimento.  
   
   EMENDA:02891 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se como inciso VIII no artigo 306 a expressão "capacitação científica e tecnológica  
nacional"  
Artigo 306  
Inciso VIII - capacitação científica e tecnológica 
Justificativa:   
A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que orientarão a ordem econômica tem como 
finalidade ressaltar o domínio do conhecimento científico e tecnológico como um dos referenciais 
para o desenvolvimento.  
   
   EMENDA:03223 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 306  
Acrescente-se ao art. 306 do anteprojeto, o seguinte Parágrafo único:  
"Parágrafo único. A lei disciplinará o sistema de abastecimento de forma a garantir a  
participação direta dos agentes econômicos privados." 
Justificativa:   
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A norma buscar garantir a participação das empresas privadas, especialmente as micro e pequenas, 
na distribuição de gêneros alimentícios, oriundos de programas institucionais de abastecimento.  
   
   EMENDA:03594 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Deem-se aos títulos VIII - Da ORDEM Econômica e financeira e IX - Da Ordem Social, do  
Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, respectivamente, as denominações  
VIII - Da Ordem Econômica e social e IX - Da Família, Da Educação e Da Cultura, reduzindo-se a  
49 os 131 artigos que os compõem, com a seguinte redação:  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO,  
DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E DA  
ATIVIDADE ECONÔMICA  
Art. - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - prevenção e repressão de qualquer forma de abuso do poder econômico;  
VI - defesa do consumidor;  
VII - defesa do meio ambiente;  
VIII - redução das desigualdades regionais e sociais.  
[...] 
Justificativa:   
As Constituições brasileiras, a partir de 1934 – excluída apenas a de 1937 – trataram de ordem 
econômica e social em um único TÍTULO, por evidente sua interligação indissociável. Noutro, 
cuidaram da família, educação e cultura por suas características próprias que demandam tratamento 
constitucional específico. 
No Anteprojeto da Comissão de sistematização, pretende-se romper essa tradição consagrada ao 
longo do tempo, dando-se às mencionadas matérias nova sistematização. A alteração não veio 
respaldada em razões que a justifiquem, ao contrário, pode-se tê-la até por desaconselhável pelo 
prejuízo sistemático que gera. De fato, ordem econômica e ordem social estão tanto 
interdependentes que o tratamento uniforme quanto aos princípios que as inspiram não permite 
tratamento constitucional em títulos distintos sem repetições desnecessárias, nem a transposição 
para título outro que cuida também da família, educação e cultura. 
Em consequência, propõe-se emenda a fim de que sob o mesmo título cuide-se da ordem econômica 
e social, reservando-se outro para a família, a educação e a cultura. 
É certo que se pretende, atendendo aos reclamos atuais, por em relevo alguns tópicos da maior 
importância, como a seguridade social, ciência e tecnologia, comunicação, meio ambiente, o menor, o 
idoso e o índio, dando-lhes capítulos próprios sob o Título IX- DA ORDEM SOCIAL. Todas essas 
matérias, no entanto, podem ter tratamento constitucional, sem descer a normas que as 
pormenorizem a nível de legislação ordinária e atos regulamentares sob o tradicional título- DA 
FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO e DA CULTURA, cuja abrangência alcança todos os temas referidos, 
desde que tratados como convém no texto constitucional. 
Escoimado o Anteprojeto nas regras que devam ser objeto da legislação ordinária, inclusive, em 
razão de alterações necessárias ditadas com o passar do tempo, fixando-se no texto constitucional, 
apenas, os princípios básicos e norteadores que definam uma política no setor, por certo, ter-se-ão 
estabelecidos preceitos e mandamentos constitucionais duradouros. A emenda substitutiva que ora 
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se apresenta relativamente aos Títulos VIII e IX visa a justamente alcançar esse propósito, ou seja, 
dar tratamento constitucional aos assuntos, deixando à legislação infraconstitucional discipliná-los 
com a oportunidade que as condições sociais aconselharem e permitirem. 
Se o princípio da legalidade se exprime na máxima “suporta a lei que fizeste”, devendo-se, quando 
seu cumprimento se revela inoportuno e inconveniente, revogá-la, é prudente a até sensato mesmo 
que não se regule no texto constitucional, que se quer duradouro, a matéria que deva ser objeto da 
legislação ordinária. 
A emenda ora proposta teve em mira, sem discutir o mérito das normas constantes do Anteprojeto, 
eliminar tantas quantas não devam ter tratamento em sede constitucional, por impropria, 
desaconselhável e prejudicial.  
Não se trata de opção por Constituição sintética ou analítica, trata-se, isso sim, de opção por texto 
constitucional que viabilize o desenvolvimento econômico-social do País e não o emperre e o 
desestimule com um discurso inalcançável que com o tempo, possa enrijecer todo um sistema que se 
pretende ideal e passe a apresentar sinais típicos de esclerosamento. O desdobramento normativo 
dos princípios e diretrizes constitucionais deve fazer-se através da legislação ordinária que reflita as 
necessidades dos novos tempos. Não há de ser no texto constitucional, por exemplo, que se deva 
desobrigar o idoso do pagamento da tarifa de transporte coletivo de passageiros urbanos, como se 
faz com as disposições do art. 430, do Anteprojeto. 
A emenda substitutiva apresentada, sem desfigurar os nobres propósitos que inspiraram os textos 
emendados, apenas lhes dá a justa medida que, a nível constitucional, devem ter.  
No pertinente às disposições constantes dos arts. 377 a 399 do Anteprojeto, que cuidam da educação 
e cultura e, decreto, reproduzem compromissos assumidos na campanha eleitoral ou as aspirações 
de técnicos da área, num e noutro caso sem qualquer pertinência com o tratamento constitucional, 
devem ser substituídas pelo que, a respeito, consta do texto da Constituição em vigor arts. 176 a 180) 
com algumas adaptações, que é uma repetição, com ligeiras alterações, dos arts. 166 a 175 da 
Constituição de 1946, os quais também repetiram os arts. 148 a 158 da Constituição de 1934, com 
pequenas modificações. Aliás, bem o disse Salomão com sua sabedoria: não há nada de novo sob o 
sol. Os acréscimos feitos no Anteprojeto já constam da legislação ordinária, seja quanto às 
universidades, seja quanto ao desporto ou turismo, aliás, com tratamento normativo adequado que, 
se retificações necessita, devem ser processadas pela via ordinária e, não, pela constitucional, como 
impropriamente se propugna no Anteprojeto.  
No tocante ao CAPÍTULO II – DOS TRABALHADORES, cumpre observar, segundo o lúcido 
magistério do festejado mestre MAURI MASCARO NASCIMENTO, que os direitos coletivos do 
trabalhador devem ser tratados de forma sistemática que permita, como é predominante nas 
Constituições, a declaração de princípios básicos com a indicação dos meios a serem utilizados para 
a sua consecução.  
Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a 
organização sindical e a integração do trabalhador na empresa.  
A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das 
bases sindicais e autenticidade de representação dos interesses profissionais e econômicos.  
A autonomia dos sindicatos perante o Estado e a liberdade de administração dos seus problemas 
internos é a orientação resultante das decisões do Comitê de Liberdade Sindical da Organização 
Internacional do Trabalho. “Embora os trabalhadores possam ter interesse em evitar que se 
multipliquem as organizações sindicais não deve ser imposta mediante intervenção do Estado pela 
via legislativa, pois dita intervenção é contrária ao princípio enunciativa, pois dita intervenção é 
contrária ao princípio enunciativo nos artigos 2 e 11 da Convenção n° 87”. A Comissão de Peritos em 
Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT assinalou que existe uma diferença fundamental 
quando as garantias estabelecidas para a liberdade sindical e a proteção do direito de sindicalização 
decorrem de monopólio sindical mantido pela lei e as situações de fato nas quais as organizações 
sindicais se agrupam voluntariamente sem que essa união resulte, direta ou indiretamente, de 
disposições da lei. É preferível, segundo a OIT, que os sindicatos se unam por iniciativa própria e não 
por força de decisão do Estado (in, La Libertad Sindical, OIT, 3ª. Ed., 1985, pág. 48).  
Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicato único na categoria que é 
inconciliável com o direito do trabalhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de 
organização pelas quais livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo 
brasileiro dos defeitos originários de origem. 
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Os modelos sindicais democráticos são espontâneos e informais, exatamente para que da auto-
organização deliberada pelos próprios interlocutores sociais resulte a unidade ou a pluralidade em 
cada âmbito de interesses grupais, como decorrência da natural iniciativa dos trabalhadores e 
empregadores e nunca por imposição do Estado. 
Assim, a Constituição deve garantir a liberdade sindical e fixar princípios mínimos que permitam a sua 
realização como o direito de constituição e de administração de sindicatos, o direito de negociação 
coletiva e o direito de greve, deixando para a lei e Acordos Coletivos a complementação dessas 
diretrizes constitucionais.  
Sublinhe-se que a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma 
utilizada pelos países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o capital e o 
trabalho, forma de prevenção ou composição das divergências segundo o princípio do consenso 
tendo como base a negociação.  
Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também, sociais, 
é o cenário onde as questões trabalhistas são equacionadas pela via do acordo que permite a 
adequada solução de problemas até hoje não resolvidos pela via impositiva da lei, como a 
representação dos trabalhadores e a instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, 
formas que dão a maior eficácia à fiscalização dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de 
representação, e abreviam a solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial.  
A greve não é um simples fato social, mas um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve 
respaldá-lo, salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua 
defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem exceção, a grave sofre limitações, através da lei, da 
jurisprudência, de ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sindicatos com as 
cláusulas de paz social inseridas nos contratos coletivos de trabalho. 
Em Portugal, apesar dos dispositivos da Constituição assegurando aos trabalhadores a definição do 
âmbito de interesses a defender através da greve, a legislação ordinária é restritiva quanto à greve 
nas atividades essenciais.  
De outra parte, a Constituição Federal deve garantir apenas os direitos básicos dos trabalhadores, 
sem entrar em detalhes próprios da legislação ou das convenções ou acordos coletivos entre 
sindicatos e empresas.  
Há países que não consideram fundamental incluir na Constituição normas sobre relações de 
trabalho. A Constituição dos Estados Unidos (1787) que, de um modo geral, não tem sofrido 
modificações desde a sua proclamação, embora acrescentada de algumas emendas, silencia sobre 
questões trabalhistas.  
Em outros países, os direitos trabalhistas são incluídos na Constituição, com maior amplitude como 
no México (1917) e Portugal (1976) ou de modo sintético como na Itália (1947) e Espanha (1978).  
O Brasil tem um sistema de relações do trabalho excessivamente regulamentado e em prejuízo da 
ampliação das negociações sindicais com os empregadores.  
O propósito, por todos comungado, do resgate à pobreza tem levado, até agora, a Assembleia 
Nacional Constituinte, a transformar um texto básico, como deve ser a Constituição, em repositório 
das supostas aspirações manifestadas, o que levar à crescente publicitação dos direitos trabalhistas 
em desacordo com as perspectivas modernas de liberdade e autonomia do modelo democrático de 
relações do trabalho.  
A Constituição, como compromisso não apenas político, mas também jurídico diante da Nação e 
cultural perante a história e os outros povos, não pode ser afastada dos parâmetros próprios que a 
informam, o que ressalta a necessidade de distinguir entre matéria constitucional e outros temas que 
não tem essa natureza. 
A presente proposta atém por finalidade dar atendimento aos imperativos acima indicados e para 
esse fim parte do pressuposto segundo o qual os direitos criados ou que vem sendo disciplinados 
através de leis ordinárias e que não tenham a natureza de princípios gerais, não devem ser incluídos 
na Constituição para que se efetivem. É manifesta a inocuidade da repetição do mesmo tema, em 
nível de lei ordinária e de lei constitucional quando as modificações que eventualmente se fizerem 
necessárias podem resultar de providencias do legislador ordinário. 
Dentro dessa ordem de ideias, a Emenda propõe a supressão dos seguintes dispositivos do artigo 14: 

a) “VI – irredutibilidade de salário ou vencimento”. É garantida pela CLT arts. 117 e 468 
excepcionando os casos de força maior (art. 501 § 2°) e de negociação entre sindicato e a 
empresa (Lei n° 4923 de 1965); 

b) “VII – garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além de remuneração variável 
quando esta ocorrer.”  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 57  

 

A garantia constitucional de um salário fixo além da redistribuição variável contraria o sistema de 
remuneração por produção, peça ou tarefa tradicional em alguns setores de produção nos quais o 
salário é calculado segundo as unidades produzidas pelo trabalhador sem a obrigatoriedade do 
acréscimo de um fixo e desde que o total do ganho variável exceder o valor do salário mínimo.  
c) “VIII – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado”. 

Os pisos salariais resultam das negociações coletivas entre sindicatos e empregadores, 
cabendo á Constituição unicamente a previsão do salário mínimo geral. 

d) “IX – gratificação natalina, com base na remuneração integral de dezembro de cada ano.” 
A gratificação natalina ou décimo salário resulta de lei ordinária (Lei n° 4090, de 1962) sendo 
inócua a sua inclusão na Constituição.  

e) “X – o salário do trabalho noturno será superior ao do diurno em pelo menos 50% (cinquenta 
por cento), independente de revezamento, sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cinco) 
minutos.” 
O percentual do adicional noturno é fixado por lei ordinária (CLT art. 73), convenções, 
acordos coletivos e sentenças normativas como é próprio sendo desnecessária a sua 
previsão em nível constitucional. Basta a referência constitucional ao salário maior e à 
jornada menor. 

f) “XII – salário-família aos dependentes dos trabalhadores de baixa renda.”  
O salário-família já é assegurado por lei ordinária (Lei n° 4266, de 1963) sendo 
desnecessária a sua garantia devem resultar de lei ordinária. 

g) “XIV – proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros, em todas as 
empresas e em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente 
familiar.”  
A nacionalização do trabalho com a proporção mínima de empregados brasileiros nas 
empresas e estabelecimentos para defesa da mão-de-obra nacional diante da estrangeira 
não é matéria da Constituição e já redigida por lei ordinária (CLT art. 352 a 371). 

h) “XVIII – gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais, como remuneração em dobro.” 
A duração e remuneração das férias são reguladas por lei ordinária (CLT art. 130) de modo 
variável seguindo a assiduidade do trabalhador e a remuneração das férias em dobro 
encoberta o 14° salário cuja adoção deve resultar das convenções e acordos coletivos.  

i) “XXVI – garantia de assistência, pelo empregador aos filhos e dependentes dos empregados, 
pelo menos até 6 (seis) anos de idade, em creches e pré-escolares, nas empresas privadas e 
órgãos públicos.” 
A garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes do empregado é 
também objeto de lei ordinária (CLT art. 389). 

j) “Art. 15 – São assegurados à categoria dos empregadores domésticos, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVI, 
XVIII, XXII, XXV e XXVIII do art. 14, bem como a integração à previdência social e avido 
prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.  
Parágrafo único. É proibido o trabalho, doméstico de menores estranhos à família em regime 
de gratuidade.” 
A proteção jurídica ao trabalhador doméstico se faz através de lei ordinária (Lei n° 5889, de 
11.12.1972). Os avanços sociais que se fazem convenientes nessa área devem 
compatibilizar as necessidades do trabalhador e as possibilidades do empregador, equilíbrio 
que, uma vez rompido, resultará em excessiva proteção prejudicial ao próprio trabalhador.  
Há quatro questões que merecem uma referência especial: a duração da jornada de trabalho, 
a estabilidade no emprego, a fixação do salário mínimo e a locação de mão-de-obra.  
A fixação do salário-mínimo pelo Poder Legislativo não é solução capaz de permitir a 
elevação do seu valor, sabida a sua implicação no conjunto da economia e a necessidade de 
estudos técnicos precedentes à sua fixação. O Poder Executivo dispõe de melhores 
condições para, através de Decretos, fixar o valor do salário-mínimo.  
A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra nos países da América Latina como se vê 
através do levantamento, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho e publicado 
com o título de “La Jornada Extraordinária em América Latina” – (1986) indicando que essa é 
a jornada normal geral na Argentina na (Lei 11544), Bolívia, Chile, Colômbia (Código, art. 
161), Costa Rica (Constituição, art. 58 e Código, art. 136), Haiti, México (Constituição, art. 
123, §§ I e IV e Lei Federal do Trabalho, artigos 8 e 69), Nicarágua, Panamá (Constituição, 
art. 65 e Código art. 31), Paraguai, Peru (Constituição, art. 44), Uruguai (Lei n° 5350, arts. 1 e 
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3 e D. de 29.10.57) Venezuela (Constituição, art. 86), sendo raros os países latino-
americanos com jornadas menores.  
Não sendo o Brasil altamente industrializado não se justifica, especialmente no atual contexto 
econômico, a redução da duração diária por lei, nada impedindo, no entanto, a negociação 
direta entre os interlocutores sociais.  
A polêmica sobre a estabilidade no emprego deve ser superada através de formula 
intermediária que permita a justa composição entre a pretensão dos trabalhadores de 
estabilidade e a exigência do empregador de absoluta disponibilidade de mão-de-obra. 
A forma intermediária é a prevista pela Convenção n° 158, da Organização Internacional do 
Trabalho que, sem impedir a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina capaz de 
ordenar a ruptura do contrato de trabalho com um procedimento que confere certas garantias 
ao trabalho. Exemplifique-se com a conveniência da obrigatoriedade de um plano de 
dispensas coletivas determinadas por causas econômicas, a ordem preferencial de dispensas 
de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos, com maiores encargos familiares etc, 
medidas que a lei ordinária deve especificar e que não devem ser resolvidas em nível da 
Constituição. 
Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a proposta, deixando-se para o legislador 
ordinário a decisão sobre a amplitude de proteção.  
A contratação de serviços de terceiros não prejudica o trabalhador na medida em que a lei 
ordinária garanti-lo com os mesmos direitos do empregado em geral e desde que venha a 
impedir essa contratação para atender às necessidades permanentes do tomador de 
serviços.  
A proibição da atividade econômica em questão reduziria a oferta de emprego em detrimento 
dos próprios trabalhadores e não é a solução para os casos de abusos.  

 
   
   EMENDA:03726 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
ARTIGO EMENDADO: 306  
Dê-se ao art. 306 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 306 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:" 
Justificativa 
A emenda é meramente redacional, objetivando inverter os termos nos quais se estabelecem os 
fundamentos da ordem econômicas constitucional.  
Se os fins da ordem econômica, declarados no dispositivo, são os de “assegurar a existência digna, 
conforme os ditames da justiça social...”, o seu fundamento básico deve ser o trabalho humano. A 
livre iniciativa é um segundo e secundário fundamento.  
Parecer:   
   A sequência dos fundamentos da Ordem Econômica (livre iniciativa e valorização do trabalho 
humano) não traz embutida qual quer noção de prevalência, o que torna desnecessária a inversão 
proposta com a presente emenda. 
   
   EMENDA:04090 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
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Texto:   
   O art. 306 do Anteprojeto de Constituição passa a viger acrescido de parágrafo único:  
"Art. 306 ..................................  
Parágrafo único. A lei garantirá a propriedade privada, prescreverá os modos de aquisição e de gozo 
e estabelecerá as normas e os limites da sucessão legítima e testamentária, bem como o 
procedimento de desapropriação por utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição." 
Justificativa:   
A presente Emenda objetiva: 
- explicitar melhor a garantia da manutenção da propriedade privada como fundamento da ordem 
econômica; 
- remeter à legislação ordinária a obrigação de estabelecer os modos de aquisição e de gozo de 
propriedade, os limites de sucessão legítima e testamentária, bem como a determinação dos 
procedimentos de desapropriação e indenização.  
   
   EMENDA:04236 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Art. 1o. - Acrescente-se ao artigo 306 o seguinte inciso VIII.  
"Art. 306 - ................................  
............................................  
VIII - capacitação científica e tecnológica". 
Justificativa:   
Sem alterar o mérito do disposto no “caput” do artigo 306, a presente emenda ressalta a importância 
do conhecimento científico e tecnológico como um dos parâmetros basilares do desenvolvimento.  
   
   EMENDA:05078 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
 Inclua-se como inciso VIII no artigo 306 a expressão "capitação científica e tecnológica nacional."  
Art. 306  
Inciso VIII - capacitação científica e tecnológica 
Justificativa:   
A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que orientarão a ordem econômica tem como 
finalidade ressaltar o domínio do conhecimento científico e tecnológico como um dos referenciais 
para o desenvolvimento.  
   
   
   EMENDA:05471 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
 Ao título VIII, Capítulo I - Da Ordem Econômica e Financeira  
Acrescenta-se ao Artigo 306 o seguinte parágrafo:  
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"Artigo 306 - ..............................  
..................................................  
Parágrafo único - A função social da propriedade é aquela que atende ao ordenamento  
Territorial e ao processo de desenvolvimento socioeconômico estabelecidos em lei municipal". 
Justificativa:   
O dispositivo sugerido pretende estabelecer critério objetivo para determinação da função social da 
propriedade sendo a pedra angular do ordenamento territorial e socioeconômico do espaço municipal, 
a função social da propriedade não pode ser questão omissa e nem ficar sujeita a subjetivismos.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00052 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Projeto da Constituição.  
 Da Ordem Econômica e Finanças.  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Art. 300 ....................................  
VIII - Liberdade de Iniciativa;  
IX - Valorização do Trabalho como condição da dignidade humana;  
X - Expansão das oportunidades de emprego produtivo  
XI - Igualdade de oportunidades. 
Justificativa:   
A finalidade da Ordem Econômica é visar e propiciar o desenvolvimento nacional, tendo por base 
seguintes princípios, logicamente se fundamentará nos princípios de uma adequada justiça social e, 
logrará êxito em seus objetivos assegurando a todos, indiscriminadamente, uma existência digna, 
conciliada a liberdade de iniciativa à valorização do trabalho.  
Parecer:   
   A liberdade de iniciativa e a valorização do trabalho constituem fundamentos da ordem econômica, 
tal como definido no caput do artigo. Defini-los, também, como princípios orientadores da ordem 
econômica significa embutir no texto do dispositivo ambiguidade não compatível com as normas 
constitucionais.  
A "expansão das oportunidades de emprego produtivo" corresponde a um objetivo permanente de 
toda e qualquer sociedade, devendo, portanto, ser incorporado ao texto, na forma do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00580 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 300, Título 8o., Art. 327 a 331  
No Art. 300, cujo Título é o 8o, denominado da "Ordem Econômica e Financeira", suprimam-se as  
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palavras "e Financeira"; e no Art. 327 até 331, cujo Capítulo intitula-se do "Sistema Financeiro  
Nacional", transfira-se essa matéria com a mesma denominação para, sob a numeração de seção III  
integrar o Capítulo II "das Finanças Públicas", inserido assim no Título VII denominado da  
"Tributação e do Orçamento", o qual passará a se intitular "da Tributação, do Orçamento e das  
Finanças Públicas". (Art. 257) 
Justificativa:   
A inclusão do Sistema Financeiro Nacional no Título da Ordem Econômica não tem nenhum sentido, 
havendo dentro do Anteprojeto um Capítulo referente a “Finanças Públicas”, onde aliás se dispõe 
sobre as atividades creditícias da União, sobre Títulos da dívida Pública, Banco Central, etc, o que é 
matéria indiscutivelmente similar daquela acima mencionada. Transferir, portanto, todo esse conteúdo 
para o Título referente a “Tributação, Orçamento e Finanças /nos parece mais adequado.  
Parecer:   
   O sistema financeiro demarca temática própria da ordem econômica, de nítidas diferenciações das 
finanças públicas que trata, fundamentalmente, da realização da receita e da despesa do setor 
público. Assim sendo, não se mostra procedente a transferência dos dispositivos relativos ao sistema 
financeira para o capítulo "Das Finanças Públicas", como pretendido pela emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01762 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso II, art. 300  
Acrescente-se a expressão "... e estatal" ao inciso II do art. 300, Capítulo I, Título VIII do  
anteprojeto. 
Justificativa:   
A alteração proposta visa compatibilizar o texto deste dispositivo com o previsto em outros artigos do 
capítulo I, Título VIII, do projeto que estabelecem normas para as empresas e propriedades estatais.  
Parecer:   
   O texto do Projeto reconhece a existência da propriedade estatal no dispositivo em que define a 
intervenção do Estado no domínio econômico, não havendo, pois, necessidade de nova definição no 
artigo que enumera os princípios da ordem econômica.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01783 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se como inciso VIII no artigo 300 a expressão "capacitação científica e tecnológica  
nacional" 
Artigo 300  
Inciso VIII - capacitação científica e tecnológica 
Justificativa:   
A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que orientarão a ordem econômica tem como 
finalidade ressaltar o domínio do conhecimento científico e tecnológico como um dos referenciais 
para o desenvolvimento.  
Parecer:   
   O dispositivo proposto define aspecto particular de uma política setorial, não compatível com a 
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natureza geral dos princípios da ordem econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02738 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se como inciso VIII no artigo 300 a expressão "capacitação científica e tecnológica  
nacional"  
Artigo 300  
Inciso VIII - capacitação científica e tecnológica 
Justificativa:   
A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que orientarão a ordem econômica tem como 
finalidade ressaltar o domínio do conhecimento científico e tecnológico com um dos referenciais para 
o desenvolvimento.  
Parecer:   
   Capacitação científica e tecnológica não pode ser considerado um princípio, sendo mais um 
resultado, advindo, bem mais, do processo educacional do que da ordem econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03052 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 300  
Acrescente-se ao art. 300 do projeto, o seguinte Parágrafo único.  
"Parágrafo único. A lei disciplinará o sistema de abastecimento de forma a garantir a  
participação direta dos agentes econômicos privados." 
Justificativa:   
A norma busca garantir a participação das empresas privadas, especialmente as micro e pequenas 
na distribuição de gêneros alimentícios, oriundos de programas institucionais de abastecimento.  
Parecer:   
 Desnecessário o acréscimo para assegurar a participação de agentes privados visto que o texto do 
projeto não impede.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03399 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dêem-se aos títulos VIII - Da ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA e IX - DA ORDEM SOCIAL do 
Projeto do Relator da Comissão de Sistematização, respectivamente, as denominações VIII - DA 
ORDEM ECONOMICA E SOCIAL e IX - DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA, alterando-se 
para 49 os 129 artigos que os compõem, com a seguinte redação:  
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TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE DO 
SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA  
Art. - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - prevenção e repressão de qualquer forma de abuso do poder econômico;  
VI - defesa do consumidor;  
VII - defesa do meio ambiente;  
VIII - redução das desigualdades regionais e sociais.  
[...]. 
Justificativa:   
As Constituições brasileiras, a partir de 1934 – excluída apenas a de 1937 – trataram de ordem 
econômica e social em um único TÍTULO, por evidente sua interligação indissociável. Noutro, 
cuidaram da família, educação e cultura por suas características próprias que demandam tratamento 
constitucional específico. 
No Anteprojeto da Comissão de sistematização, pretende-se romper essa tradição consagrada ao 
longo do tempo, dando-se às mencionadas matérias nova sistematização. A alteração não veio 
respaldada em razões que a justifiquem, ao contrário, pode-se tê-la até por desaconselhável pelo 
prejuízo sistemático que gera. De fato, ordem econômica e ordem social estão tanto 
interdependentes que o tratamento uniforme quanto aos princípios que as inspiram não permite 
tratamento constitucional em títulos distintos sem repetições desnecessárias, nem a transposição 
para título outro que cuida também da família, educação e cultura. 
Em consequência, propõe-se emenda a fim de que sob o mesmo título cuide-se da ordem econômica 
e social, reservando-se outro para a família, a educação e a cultura. 
É certo que se pretende, atendendo aos reclamos atuais, por em relevo alguns tópicos da maior 
importância, como a seguridade social, ciência e tecnologia, comunicação, meio ambiente, o menor, o 
idoso e o índio, dando-lhes capítulos próprios sob o Título IX- DA ORDEM SOCIAL. Todas essas 
matérias, no entanto, podem ter tratamento constitucional, sem descer a normas que as 
pormenorizem a nível de legislação ordinária e atos regulamentares sob o tradicional título- DA 
FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO e DA CULTURA, cuja abrangência alcança todos os temas referidos, 
desde que tratados como convém no texto constitucional. 
Escoimado o Anteprojeto nas regras que devam ser objeto da legislação ordinária, inclusive, em 
razão de alterações necessárias ditadas com o passar do tempo, fixando-se no texto constitucional, 
apenas, os princípios básicos e norteadores que definam uma política no setor, por certo, ter-se-ão 
estabelecidos preceitos e mandamentos constitucionais duradouros. A emenda substitutiva que ora 
se apresenta relativamente aos Títulos VIII e IX visa a justamente alcançar esse propósito, ou seja, 
dar tratamento constitucional aos assuntos, deixando à legislação infraconstitucional discipliná-los 
com a oportunidade que as condições sociais aconselharem e permitirem. 
Se o princípio da legalidade se exprime na máxima “suporta a lei que fizeste”, devendo-se, quando 
seu cumprimento se revela inoportuno e inconveniente, revogá-la, é prudente a até sensato mesmo 
que não se regule no texto constitucional, que se quer duradouro, a matéria que deva ser objeto da 
legislação ordinária. 
A emenda ora proposta teve em mira, sem discutir o mérito das normas constantes do Anteprojeto, 
eliminar tantas quantas não devam ter tratamento em sede constitucional, por impropria, 
desaconselhável e prejudicial.  
Não se trata de opção por Constituição sintética ou analítica, trata-se, isso sim, de opção por texto 
constitucional que viabilize o desenvolvimento econômico-social do País e não o emperre e o 
desestimule com um discurso inalcançável que com o tempo, possa enrijecer todo um sistema que se 
pretende ideal e passe a apresentar sinais típicos de esclerosamento. O desdobramento normativo 
dos princípios e diretrizes constitucionais deve fazer-se através da legislação ordinária que reflita as 
necessidades dos novos tempos. Não há de ser no texto constitucional, por exemplo, que se deva 
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desobrigar o idoso do pagamento da tarifa de transporte coletivo de passageiros urbanos, como se 
faz com as disposições do art. 430, do Anteprojeto. 
A emenda substitutiva apresentada, sem desfigurar os nobres propósitos que inspiraram os textos 
emendados, apenas lhes dá a justa medida que, a nível constitucional, devem ter.  
No pertinente às disposições constantes dos arts. 377 a 399 do Anteprojeto, que cuidam da educação 
e cultura e, decreto, reproduzem compromissos assumidos na campanha eleitoral ou as aspirações 
de técnicos da área, num e noutro caso sem qualquer pertinência com o tratamento constitucional, 
devem ser substituídas pelo que, a respeito, consta do texto da Constituição em vigor arts. 176 a 180) 
com algumas adaptações, que é uma repetição, com ligeiras alterações, dos arts. 166 a 175 da 
Constituição de 1946, os quais também repetiram os arts. 148 a 158 da Constituição de 1934, com 
pequenas modificações. Aliás, bem o disse Salomão com sua sabedoria: não há nada de novo sob o 
sol. Os acréscimos feitos no Anteprojeto já constam da legislação ordinária, seja quanto às 
universidades, seja quanto ao desporto ou turismo, aliás, com tratamento normativo adequado que, 
se retificações necessita, devem ser processadas pela via ordinária e, não, pela constitucional, como 
impropriamente se propugna no Anteprojeto.  
No tocante ao CAPÍTULO II – DOS TRABALHADORES, cumpre observar, segundo o lúcido 
magistério do festejado mestre MAURI MASCARO NASCIMENTO, que os direitos coletivos do 
trabalhador devem ser tratados de forma sistemática que permita, como é predominante nas 
Constituições, a declaração de princípios básicos com a indicação dos meios a serem utilizados para 
a sua consecução.  
Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a 
organização sindical e a integração do trabalhador na empresa.  
A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das 
bases sindicais e autenticidade de representação dos interesses profissionais e econômicos.  
A autonomia dos sindicatos perante o Estado e a liberdade de administração dos seus problemas 
internos é a orientação resultante das decisões do Comitê de Liberdade Sindical da Organização 
Internacional do Trabalho. “Embora os trabalhadores possam ter interesse em evitar que se 
multipliquem as organizações sindicais não deve ser imposta mediante intervenção do Estado pela 
via legislativa, pois dita intervenção é contrária ao princípio enunciativa, pois dita intervenção é 
contrária ao princípio enunciativo nos artigos 2 e 11 da Convenção n° 87”. A Comissão de Peritos em 
Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT assinalou que existe uma diferença fundamental 
quando as garantias estabelecidas para a liberdade sindical e a proteção do direito de sindicalização 
decorrem de monopólio sindical mantido pela lei e as situações de fato nas quais as organizações 
sindicais se agrupam voluntariamente sem que essa união resulte, direta ou indiretamente, de 
disposições da lei. É preferível, segundo a OIT, que os sindicatos se unam por iniciativa própria e não 
por força de decisão do Estado (in, La Libertad Sindical, OIT, 3ª. Ed., 1985, pág. 48).  
Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicato único na categoria que é 
inconciliável com o direito do trabalhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de 
organização pelas quais livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo 
brasileiro dos defeitos originários de origem. 
Os modelos sindicais democráticos são espontâneos e informais, exatamente para que da auto-
organização deliberada pelos próprios interlocutores sociais resulte a unidade ou a pluralidade em 
cada âmbito de interesses grupais, como decorrência da natural iniciativa dos trabalhadores e 
empregadores e nunca por imposição do Estado. 
Assim, a Constituição deve garantir a liberdade sindical e fixar princípios mínimos que permitam a sua 
realização como o direito de constituição e de administração de sindicatos, o direito de negociação 
coletiva e o direito de greve, deixando para a lei e Acordos Coletivos a complementação dessas 
diretrizes constitucionais.  
Sublinhe-se que a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma 
utilizada pelos países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o capital e o 
trabalho, forma de prevenção ou composição das divergências segundo o princípio do consenso 
tendo como base a negociação.  
Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também, sociais, 
é o cenário onde as questões trabalhistas são equacionadas pela via do acordo que permite a 
adequada solução de problemas até hoje não resolvidos pela via impositiva da lei, como a 
representação dos trabalhadores e a instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, 
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formas que dão a maior eficácia à fiscalização dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de 
representação, e abreviam a solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial.  
A greve não é um simples fato social mas um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve 
respaldá-lo, salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua 
defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem exceção, a grave sofre limitações, através da lei, da 
jurisprudência, de ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sindicatos com as 
cláusulas de paz social inseridas nos contratos coletivos de trabalho. 
Em Portugal, apesar dos dispositivos da Constituição assegurando aos trabalhadores a definição do 
âmbito de interesses a defender através da greve, a legislação ordinária é restritiva quanto à greve 
nas atividades essenciais.  
De outra parte, a Constituição Federal deve garantir apenas os direitos básicos dos trabalhadores, 
sem entrar em detalhes próprios da legislação ou das convenções ou acordos coletivos entre 
sindicatos e empresas.  
Há países que não consideram fundamental incluir na Constituição normas sobre relações de 
trabalho. A Constituição dos Estados Unidos (1787) que, de um modo geral, não tem sofrido 
modificações desde a sua proclamação, embora acrescentada de algumas emendas, silencia sobre 
questões trabalhistas.  
Em outros países, os direitos trabalhistas são incluídos na Constituição, com maior amplitude como 
no México (1917) e Portugal (1976) ou de modo sintético como na Itália (1947) e Espanha (1978).  
O Brasil tem um sistema de relações do trabalho excessivamente regulamentado e em prejuízo da 
ampliação das negociações sindicais com os empregadores.  
O propósito, por todos comungado, do resgate à pobreza tem levado, até agora, a Assembleia 
Nacional Constituinte, a transformar um texto básico, como deve ser a Constituição, em repositório 
das supostas aspirações manifestadas, o que levar à crescente publicitação dos direitos trabalhistas 
em desacordo com as perspectivas modernas de liberdade e autonomia do modelo democrático de 
relações do trabalho.  
A Constituição, como compromisso não apenas político, mas também jurídico diante da Nação e 
cultural perante a história e os outros povos, não pode ser afastada dos parâmetros próprios que a 
informam, o que ressalta a necessidade de distinguir entre matéria constitucional e outros temas que 
não tem essa natureza. 
A presente proposta atém por finalidade dar atendimento aos imperativos acima indicados e para 
esse fim parte do pressuposto segundo o qual os direitos criados ou que vem sendo disciplinados 
através de leis ordinárias e que não tenham a natureza de princípios gerais, não devem ser incluídos 
na Constituição para que se efetivem. É manifesta a inocuidade da repetição do mesmo tema, em 
nível de lei ordinária e de lei constitucional quando as modificações que eventualmente se fizerem 
necessárias podem resultar de providencias do legislador ordinário. 
Dentro dessa ordem de ideias, a Emenda propõe a supressão dos seguintes dispositivos do artigo 14: 

a) “VI – irredutibilidade de salário ou vencimento”. É garantida pela CLT arts. 117 e 468 
excepcionando os casos de força maior (art. 501 § 2°) e de negociação entre sindicato e a 
empresa (Lei n° 4923 de 1965); 

b) “VII – garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além de remuneração variável 
quando esta ocorrer.”  

A garantia constitucional de um salário fixo além da redistribuição variável contraria o sistema de 
remuneração por produção, peça ou tarefa tradicional em alguns setores de produção nos quais o 
salário é calculado segundo as unidades produzidas pelo trabalhador sem a obrigatoriedade do 
acréscimo de um fixo e desde que o total do ganho variável exceder o valor do salário mínimo.  
c) “VIII – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado”. 

Os pisos salariais resultam das negociações coletivas entre sindicatos e empregadores, 
cabendo á Constituição unicamente a previsão do salário mínimo geral. 

d) “IX – gratificação natalina, com base na remuneração integral de dezembro de cada ano.” 
A gratificação natalina ou décimo salário resulta de lei ordinária (Lei n° 4090, de 1962) sendo 
inócua a sua inclusão na Constituição.  

e) “X – o salário do trabalho noturno será superior ao do diurno em pelo menos 50% (cinquenta 
por cento), independente de revezamento, sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cinco) 
minutos.” 
O percentual do adicional noturno é fixado por lei ordinária (CLT art. 73), convenções, 
acordos coletivos e sentenças normativas como é próprio sendo desnecessária a sua 
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previsão em nível constitucional. Basta a referência constitucional ao salário maior e à 
jornada menor. 

f) “XII – salário-família aos dependentes dos trabalhadores de baixa renda.”  
O salário-família já é assegurado por lei ordinária (Lei n° 4266, de 1963) sendo 
desnecessária a sua garantia devem resultar de lei ordinária. 

g) “XIV – proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros, em todas as 
empresas e em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente 
familiar.”  
A nacionalização do trabalho com a proporção mínima de empregados brasileiros nas 
empresas e estabelecimentos para defesa da mão-de-obra nacional diante da estrangeira 
não é matéria da Constituição e já redigida por lei ordinária (CLT art. 352 a 371). 

h) “XVIII – gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais, como remuneração em dobro.” 
A duração e remuneração das férias são reguladas por lei ordinária (CLT art 130) de modo 
variável seguindo a assiduidade do trabalhador e a remuneração das férias em dobro 
encoberta o 14° salário cuja adoção deve resultar das convenções e acordos coletivos.  

i) “XXVI – garantia de assistência, pelo empregador aos filhos e dependentes dos empregados, 
pelo menos até 6 (seis) anos de idade, em creches e pré-escolares, nas empresas privadas e 
órgãos públicos.” 
A garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes do empregado é 
também objeto de lei ordinária (CLT art. 389). 

j) “Art. 15 – São assegurados à categoria dos empregadores domésticos, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVI, 
XVIII, XXII, XXV e XXVIII do art. 14, bem como a integração à previdência social e avido 
prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.  
Parágrafo único. É proibido o trabalho, domestico de menores estranhos à família em regime 
de gratuidade.” 
A proteção jurídica ao trabalhador doméstico se faz através de lei ordinária (Lei n° 5889, de 
11.12.1972). Os avanços sociais que se fazem convenientes nessa área devem 
compatibilizar as necessidades do trabalhador e as possibilidades do empregador, equilíbrio 
que, uma vez rompido, resultará em excessiva proteção prejudicial ao próprio trabalhador.  
Há quatro questões que merecem uma referência especial: a duração da jornada de trabalho, 
a estabilidade no emprego, a fixação do salário mínimo e a locação de mão-de-obra.  
A fixação do salário-mínimo pelo Poder Legislativo não é solução capaz de permitir a 
elevação do seu valor, sabida a sua implicação no conjunto da economia e a necessidade de 
estudos técnicos precedentes à sua fixação. O Poder Executivo dispõe de melhores 
condições para, através de Decretos, fixar o valor do salário-mínimo.  
A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra nos países da América Latina como se vê 
através do levantamento, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho e publicado 
com o título de “La Jornada Extraordinária em América Latina” – (1986) indicando que essa é 
a jornada normal geral na Argentina na (Lei 11544), Bolívia, Chile, Colômbia (Código, art. 
161), Costa Rica (Constituição, art. 58 e Código, art. 136), Haiti, México (Constituição, art. 
123, §§ I e IV e Lei Federal do Trabalho, artigos 8 e 69), Nicarágua, Panamá (Constituição, 
art. 65 e Código art. 31), Paraguai, Peru (Constituição, art. 44), Uruguai (Lei n° 5350, arts. 1 e 
3 e D. de 29.10.57) Venezuela (Constituição, art. 86), sendo raros os países latino-
americanos com jornadas menores.  
Não sendo o Brasil altamente industrializado não se justifica, especialmente no atual contexto 
econômico, a redução da duração diária por lei, nada impedindo, no entanto, a negociação 
direta entre os interlocutores sociais.  
A polêmica sobre a estabilidade no emprego deve ser superada através de formula 
intermediária que permita a justa composição entre a pretensão dos trabalhadores de 
estabilidade e a exigência do empregador de absoluta disponibilidade de mão-de-obra. 
A forma intermediária é a prevista pela Convenção n° 158, da Organização Internacional do 
Trabalho que, sem impedir a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina capaz de 
ordenar a ruptura do contrato de trabalho com um procedimento que confere certas garantias 
ao trabalho. Exemplifique-se com a conveniência da obrigatoriedade de um plano de 
dispensas coletivas determinadas por causas econômicas, a ordem preferencial de dispensas 
de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos, com maiores encargos familiares etc, 
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medidas que a lei ordinária deve especificar e que não devem ser resolvidas em nível da 
Constituição. 
Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a proposta, deixando-se para o legislador 
ordinário a decisão sobre a amplitude de proteção.  
A contratação de serviços de terceiros não prejudica o trabalhador na medida em que a lei 
ordinária garanti-lo com os mesmos direitos do empregado em geral e desde que venha a 
impedir essa contratação para atender às necessidades permanentes do tomador de 
serviços.  
A proibição da atividade econômica em questão reduziria a oferta de emprego em detrimento 
dos próprios trabalhadores e não é a solução para os casos de abusos.  

Parecer:   
   A emenda propõe uma reformulação completa dos Títulos referentes à Ordem Econômica e Social.  
Em poucos casos, dentre as alterações propostas, há uma coincidência com a orientação adotada 
pelo Relator. Na maioria, porém, observa-se um conflito entre a emenda e a decisão  
perfilhada pelo Relator.  
Assim, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:03522 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
ARTIGO EMENDADO: 300  
Dê-se ao art. 300 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 300 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios: ....". 
Justificativa:   
A emenda é meramente redacional, objetivando inverter os termos nos quais se estabelecem os 
fundamentos da ordem econômica constitucional. 
Se os fins da ordem econômica, declarados no dispositivo, são os de “assegurar a existência digna, 
conforme os ditames da justiça social...”, o seu fundamento básico deve ser o trabalho humano, a 
livre iniciativa é um segundo e secundário fundamento. 
Parecer:   
 De fato, se os fins da ordem econômica, declarados no dispositivo, são os de assegurar a existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, há que se evidenciar a valorização  
do trabalho, como pretendido pela emenda. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03851 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   O art. 300 do Projeto de Constituição passa a viger acrescido do seguinte parágrafo, passando  
o atual parágrafo único a §§ 1o.  
"Art. 300 ..................................  
§§ 2o. A lei garantirá a propriedade privada, prescreverá os modos de aquisição e de gozo e  
estabelecerá as normas e os limites da sucessão legítima e testamentária, bem como o 
procedimento de desapropriação por utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa  
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição." 
Justificativa:   
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A presente Emenda objetiva: 
- explicitar melhor a garantia da manutenção da propriedade privada como fundamento da ordem 
econômica; 
- remeter à legislação ordinária a obrigação de estabelecer os modos de aquisição e de gozo de 
propriedade, os limites de sucessão legítima e testamentária, bem como a determinação dos 
procedimentos de desapropriação e indenização.  
Parecer:   
 Entendemos que as normas existentes no Projeto quanto à questão da desapropriação e da 
propriedade privada dão um melhor tratamento ao assunto que a Emenda oferecida pelo ilustre 
Autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03989 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao inciso VIII, do artigo 300.  
Art. 1o. - Acrescente-se ao artigo 306 o seguinte inciso VIII.  
"Art. 300 - ................................  
............................................  
VIII - capacitação científica e tecnológica". 
Justificativa:   
Sem alterar o mérito do disposto no “caput” do artigo 306, a presente emenda ressalta a importância 
do conhecimento científico e tecnológico como um dos parâmetros basilares do desenvolvimento.  
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Projeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em 
aspectos que qualificam a matéria e que são pertinentes à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04719 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 300  
Inclua-se como inciso VIII no artigo 300 a expressão "capitação científica e tecnológica nacional."  
Art. 300  
Inciso VIII - capacitação científica e tecnológica 
Justificativa:   
A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que orientarão a ordem econômica tem como 
finalidade ressaltar o domínio do conhecimento científico e tecnológico como um dos referenciais 
para o desenvolvimento.  
Parecer:   
   O sugerido refere-se a aspecto particular de uma política setorial. Pela rejeição 
   
   EMENDA:05091 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Ao Título VIII, Capítulo I - Da Ordem Econômica e Financeira  
Acrescenta-se ao artigo 300 o seguinte parágrafo:  
"Artigo 300 - ..............................  
Parágrafo único - A função social da propriedade é aquela que atende ao ordenamento  
Territorial e ao processo de desenvolvimento sócio econômico estabelecidos em lei municipal." 
Justificativa:   
O dispositivo sugerido pretende estabelecer critério objetivo para determinação da função social da 
propriedade sendo a pedra angular do ordenamento territorial e socioeconômico do espaço municipal, 
a função social da propriedade não pode ser questão omissa e nem ficar sujeita a subjetivismos.  
Parecer:   
   A emenda introduz detalhamento que deve ser objeto de legislação ordinária. Trata-se de matéria 
não constitucional.  
De qualquer modo o conceito de "função social da propriedade" deveria ser objeto de lei federal. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:05596 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 300 do Projeto de Constituição o seguinte item:  
"VIII - estimular a criação de colônias agrícolas e cooperativas de produtores rurais." 
Justificativa:   
A presente proposição corporifica sugestão que nos foi enviada pelo sr. Odacyr Fetti, de São Paulo, e 
que coincide com o nosso entendimento de que o retorno ao campo dos milhares de migrantes 
brasileiros somente será efetivado se o Poder Público estimular, pelos meios ao seu alcance, a 
implantação de colônias agrícolas e a criação de cooperativas de produtores rurais, dando-lhes 
eficiente apoio a incentivo. Sem dúvida uma determinação constitucional nessa linha atenderá às 
nossas aspirações.  
Parecer:   
   O estímulo à criação de colônias agrícolas e de cooperativas de produtores rurais define aspectos 
particulares de uma política setorial, não compatível com a natureza geral dos princípios da ordem 
econômica.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:05988 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 300  
O art. 300 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 300 - Às empresas privadas compete explorar as atividades econômicas.  
§ 1o. - Excepcionalmente, o Estado poderá explorar atividades econômicas, somente para a  
produção de bens e serviços que caracterizam os seus deveres essenciais ou que tenham relevante 
e comprovada significação estratégica para a segurança do país.  
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§ 2o. - A exploração das atividades a que se refere o parágrafo anterior poderá ser concedida a  
empresas privadas.  
§ 3o. - O Estado somente interferirá na organização e na atividade econômica para garantir  
a proteção do trabalhador, para dirimir conflitos, para impedir a formação de oligopólios, monopólios  
ou monopsônios, e para a defesa da empresa nacional." 
Justificativa:   
A emenda é autoexplicativa. Se aprovada, a nova Constituição terá uma definição liberal moderna.  
O caput e os dois primeiros parágrafos referem-se à exploração da atividade econômica. O terceiro 
parágrafo refere-se à intervenção do Estado nesta atividade.  
A emenda reproduz parcialmente itens do Programa do Partido Liberal.  
Parecer:   
   O dispositivo proposto trata da intervenção do Estado, assunto definido em artigo subsequente ao 
emendado, que por sua vez cuida somente da definição de fundamentos e princípios da  
ordem econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05990 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, no Título VIII, Capítulo I, após o art. 300, o seguinte artigo; que será o  
301, renumerando-se os seguintes:  
"Art. 301 A lei estabelecerá incentivos para empresas que empreguem jovens sem experiência  
anterior de trabalho." 
Justificativa:   
A emenda é autoexplicativa. Procura colaborar para a solução do sério problema do primeiro 
emprego, jovens não conseguem emprego porque não têm referência, e não conseguem experiência 
porque não se conseguem empregar.  
Parecer:   
   A experiência a jovem, antes do primeiro emprego, tem sido conseguida através de estágios, 
cursos técnicos profissionalizantes e outros mecanismos largamente reconhecidos pelo  
sistema empresarial do país.  
A instituição de incentivos para estimular emprego de jovens com o objetivo de dar-lhes experiência, 
além de revestir-se como inoportuna, não atende às formalidades para ser considerada como norma 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06078 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Art. 300  
O Art. 300 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação.  
"Art. 300 - A Ordem Econômica constitui-se na coexistência harmônica dos diversos agentes  
produtivos objetivando a consecução de Justiça Social e do desenvolvimento, e obedece os  
seguintes princípios:  
I - a correspondência de obrigação social a toda e qualquer propriedade dos bens e meios de  
produção;  
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II - a valorização do trabalho frente ao capital;  
III - a subordinação do poder econômico ao poder político representativo dos interesses da maioria;  
IV - a participação dos trabalhadores, de forma representativa, na gestão, e, direta, nos  
lucros das empresas;  
V - a democratização da planificação econômica participativa e descentralizada;  
VI - a liberdade de iniciativa subordinada à obrigação social da propriedade;  
VII - o desenvolvimento da ação cooperativada e o fortalecimento das micros, pequenas e médias  
empresas;  
VIII - o controle democrático das empresas estatais;  
IX - a redução das desigualdades econômicas e sociais, entre as regiões e entre campo e cidade;  
X - o fortalecimento da empresa nacional;  
XI - o estímulo aos desenvolvimentos tecnológicos e de processos produtivos adequados  
às condições nacionais;  
XII - o respeito ao consumidor, aos recursos naturais e ao meio ambiente;  
XIII - a igualdade de oportunidade;  
XIV - o pleno emprego. 
Justificativa:   
Entendemos, como aliás a prática concreta vem demonstrando, corresponder, não apenas ao anseio 
do povo, mas a uma necessidade vital, que a Ordem Econômica se consubstancia na possibilidade 
de convivência harmônica de distintos e diversos agentes produtivos, todos eles visando objetivos 
sociais comum ou sejam os agentes econômicos provados, públicos, cooperativados e associados.  
Parecer:   
   A Emenda, ao propor a substituição do dispositivo contido no projeto de constituição, amplia o papel 
do Estado na sociedade em detrimento de outras formas organizadas de produção.  
Quebra, desta forma, a harmonia que deve haver entre os mais diferentes agentes produtivos.  
O dispositivo, como apresentado, equipara-se aos já elaborados pelo Relator da Subcomissão de 
Princípios Gerais e pelo Relator da Comissão de Ordem Econômica, ambos rejeitados, quando da 
votação dos respectivos anteprojetos, indicando que não merece o acatamento da maioria dos 
Constituintes.  
Somos, portanto, pela rejeição. 
   
   EMENDA:06382 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 300 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO o item seguinte:  
"Art. 300 ..................................  
VIII - repressão ao abuso de poder econômico que tenha por fim dominar os mercados nacionais,  
eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros." 
Justificativa:   
É fundamental que figure no texto constitucional o princípio basilar da repulsa ao abuso do poder 
econômico, definindo, para o fim da repressão devida, as suas principais formas de manifestação.  
Parecer:   
   O preceito cujo acréscimo é sugerido, inegavelmente, se mostra digno de acolhimento, eis que 
consubstancia providência imprescindível destinada à repressão aos abusos do poder  
econômico nos mercados nacionais.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo em elaboração. 
   
   EMENDA:06618 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Incluir, no art. 300, após a expressão "livre iniciativa", a expressão "subordinada à função  
social". 
Justificativa:   
O aspecto social precisa ficar ressaltado dentro da Constituição como prevalente. É inaceitável o que 
prejudica o conjunto da sociedade. O único interesse da chamada ordem econômica só pode ser o 
bem-estar coletivo.  
Parecer:   
   A subordinação do exercício da livre iniciativa ao cumprimento de uma função social já está definida 
no item III dos princípios que orientam a ordem econômica.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06676 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
 Acrescente-se o seguinte Item VIII, ao art. 300, do Projeto de Constituição:  
"o estímulo à auto-regulamentação de atividade ou categoria social ou econômica". 
Justificativa:   
Dos princípios dispostos no presente artigo do Projeto de Constituição, entendemos que seja 
necessário explicitar o estímulo à auto-regulamentação de atividade em categoria social ou 
econômica.  
Parecer:   
 Os princípios estabelecidos no artigo 300 do projeto, aos quais adicionamos o princípio do pleno 
emprego, são gerais e buscam caracterizar a estrutura básica do modelo capitalista  
proposto pelo consenso dos Senhores Constituintes. Dentro deste modelo, a auto-regulamentação de 
atividade ou categoria social ou econômica é um corolário natural que se vai obtendo à medida que 
se desenvolvem as estruturas socioeconômicas do país.  
Daí não parecer necessária a inclusão do assunto como um dos princípios gerais da ordem 
econômica.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:06958 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescentar um Parágrafo ao artigo 300, Capítulo I, Título VIII, do Projeto de  
Constituição, com a seguinte redação:  
§ 2o. - O Planejamento da atividade econômica deverá incorporar a dimensão espacial, decompondo-
se em instâncias regionais compatibilizadas entre si e tendo como objetivo último o bem-estar 
da população. 
Justificativa:   
O planejamento é atividade recente. Todavia, ninguém duvida de sua eficácia. Há, porém, distorções 
que devem ser corrigidas. É que nos planos de desenvolvimento nacionais a questão regional tem 
sido relegada a dimensões secundárias, como se não interessasse suas soluções ao País, como um 
todo. O que se pretende com esta Emenda é dar um novo enfoque ao desenvolvimento regional, com 
condição indispensável para o desenvolvimento nacional.  
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“Só assim, repetindo a Sudene, a ação do poder público, inclusive através de suas empresas e 
entidades da administração indireta, poderá ser regionalmente desdobrada, em benefício das áreas 
periféricas e das populações menos favorecidas”. Enfim, basta de tanta marginalização. O Brasil tem 
que entender que sem o desenvolvimento integrado e harmônico do seu todo, não será a potência 
que todos nós desejamos a responsabilidade é nossa no sentido de acabar com as disparidades 
regionais.  
Parecer:   
   O assunto objeto desta emenda já e tratado com bastante propriedade no capítulo que trata das 
regiões-de desenvolvimento econômico, áreas metropolitanas e microrregiões.  
Somos pela prejudicialidade da emenda. 
   
   EMENDA:07718 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   O Parágrafo único do Art. 300, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 300  
Parágrafo Único. A lei garantirá a propriedade privada, prescreverá os modos de  
aquisição e de gozo e estabelecerá as normas e os limites da sucessão legítima e testamentária, 
bem como, o procedimento de desapropriação por utilidade pública ou por interesse social,  
mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta  
Constituição". 
Justificativa:   
A presente Emenda objetiva: 
- explicitar melhor a garantia da manutenção da propriedade privada como fundamento da ordem 
econômica; 
- remeter à legislação ordinária a obrigação de estabelecer os modos de aquisição e de gozo de 
propriedade, os limites de sucessão legítima e testamentária, bem como a determinação dos 
procedimentos de desapropriação e indenização.  
Parecer:   
 Alguns aspectos da emenda já figuram no texto do Projeto de Constituição. Outros poderiam também 
ser acrescidos ao texto supracitado.  
Em qualquer caso eles não devem figurar no art. 300, que trata apenas de princípios gerais que 
devem fundamentar a Ordem Econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07795 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 300  
Inclua-se no art. 300 do Projeto o seguinte Item III, renumerando-se os demais  
Art. 300 .......................... 
III - Expansão das oportunidades de emprego produtivo. 
Justificativa:   
Admitindo como a livre concorrência deve ser assegurada uma forma de proibir qualquer medida, 
tomada pelo governo, que importe em recessão.  
Parecer:   
   A emenda, por seu elevado sentido social, constitui importante contribuição ao Projeto de 
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Constituição. Merece ser incorporada ao texto constitucional, com as eventuais modificações de 
forma que se fizerem necessárias.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08003 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 300  
Acresça-se um inciso ao art. 300, com a redação seguinte:  
Art. 300 - ........................... 
- pleno emprego; 
Justificativa:   
O princípio do pleno emprego atende ao objetivo de humanizar a ordem econômica nacional. Não há 
valorização do trabalho humano se forem mentidos os atuais níveis de desemprego e subemprego.  
Parecer:   
 Pleno emprego é objetivo primordial do sistema econômico de toda e qualquer sociedade, não 
devendo, pois, deixar de figurar como princípio subordinante da ordem econômica.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08511 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 300 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 300 - A Ordem Econômica, fundada na livre iniciativa, na economia de mercado e na  
valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os  
ditames da justiça social e dos seguintes princípios:  
I - soberania Nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais  
e sociais 
Justificativa 
A “economia de mercado” é um pilar da tradição econômica histórica brasileira e por isso deve ser um 
dos fundamentos da Ordem Econômica.  
Parecer:   
 É plenamente dispensável a introdução do termo economia do mercado entre os fundamentos da 
ordem econômica de vez que a enumeração dos princípios inclui livre concorrência e propriedade 
privada, além de a livre iniciativa ser enunciada como primeiro fundamento da ordem econômica, 
razões suficientes para caracterização da economia de mercado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08512 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
 Suprima-se o parágrafo único do artigo 300 do Projeto de Constituição. 
Justificativa:   
A matéria ali prevista não é formalmente constitucional.  
Quanto ao previsto no item VII é situação transitória, cujas providências para eliminá-las estão 
previstas em outros capítulos deste Projeto.  
3) O Parágrafo único deve ser suprimido pois não cuida de matéria formalmente constitucional.  
Parecer:   
 De fato, o conteúdo do dispositivo do projeto não é formalmente matéria constitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08513 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
  Dê-se ao artigo 300 do Projeto de Constituição, a seguinte redação, suprimindo-se os  
itens V, VI, e VII e seu parágrafo único:  
"Art. 300 - A Ordem Econômica, fundada na livre iniciativa, na economia de mercado e na  
valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os  
ditames da justiça social e os seguintes princípios:  
I - Soberania Nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência". 
Justificativa 

1) A economia de mercado é um pilar da tradição econômica histórica brasileira e por isso deve 
ser um dos fundamentos da ordem econômica. 

2) Os incisos, V, VI e VII devem ser suprimidos pois não são conceitos basilares da ordem 
econômicas; 

A matéria tratada no item V mereceu capítulo próprio neste Projeto (Capítulo VI do Título IX) e já é, 
juntamente com a matéria tratada no item VI, assegurada, como direito coletivo, no Artigo 17 (itens 
VIII e IX, respectivamente). 
Parecer:   
   O conceito de economia de mercado está plenamente atendido pela inclusão de livre concorrência 
e propriedade privada entre os princípios e da livre iniciativa com fundamento da ordem econômica.  
Por outro lado, a exclusão dos incisos referentes à defesa do consumidor e do meio ambiente e à 
redução das desigualdades regionais e sociais viria em prejuízo do avanço social,  
razão principal da elaboração de novo texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08754 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
  EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Emenda Aditiva  
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Acrescentar inciso VIII ao art. 300o. do Projeto de Constituição.  
VIII - incentivos fiscais à industrialização dos produtos do solo e do subsolo, realizada, no  
imóvel rural. 
Justificativa:   
Trata-se da proposta que restaura o justo tratamento dado pela Constituição de 1967, no seu Título I, 
Cap. V. Art. 19, § 8°. Além de criar estímulos à instituição de pequenos e médios empreendimentos 
agroindustriais, propicia a geração de novos empregos, bem como, a fixação do homem que vive no 
meio rural.  
Parecer:   
   O dispositivo proposto define aspecto particular de uma política setorial, não compatível com a 
natureza geral dos princípios da ordem econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08844 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dê-se ao Caput do art. 300 a redação seguinte:  
"Art. - Incumbe, prioritariamente, ao Estado, no âmbito da economia:  
I - promover o bem-estar social e econômico do povo, em especial das classes mais desfavorecidas;  
II - procurar a redistribuição da riqueza e da renda nacional;  
III - orientar o desenvolvimento econômico, no sentido de um crescimento equilibrado dos diversos 
setores e regiões;  
IV - eliminar e impedir a formação de monopólios privados bem como reprimir o abuso do  
poder econômico e as práticas lesivas ao interesse geral;  
V - proteger o consumidor;  
VI - desenvolver política científica e tecnológica, sobre tudo nas atividades mais  
ligadas ao desenvolvimento nacional, visando à libertação de dependências externas.  
Parágrafo - Para realizar sua destinação social, o Estado poderá nacionalizar ou socializar  
os diversos meios de produção ou neles intervir." 
Justificativa:   
Essa parte, que se destina à ordem econômica, há de ficar traçada bem nítida na futura Constituição. 
Precisamos ficar bem armados para resistir a quantos queiram obstaculizar o nosso progresso e a 
nossa afirmação como Nação soberana. A redistribuição da riqueza, a proteção do consumidor, uma 
política científica e tecnológica independente, tudo isto precisa estar inscrito como princípio na lei 
Maior.  
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao dispositivo do Projeto que cuida da definição dos 
fundamentos e princípios da ordem econômica.  
Embora nada se possa opor ao mérito do texto proposto, sua prejudicialidade é patente, de vez que 
avança sobre matéria de vários dispositivos do projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08875 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 300  
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Acrescente-se ao art. 300 do projeto, o seguinte Parágrafo, a ser renumerado como § 2o.:  
"Parágrafo 2o.: A lei disciplinará o sistema de abastecimento de forma a garantir a  
participação direta dos agentes econômicos privados". 
Justificativa:   
A norma busca garantir a participação das empresas privadas, especialmente as micro e pequenas, 
na distribuição de gêneros alimentícios, oriundos de programas institucionais de abastecimento.  
Parecer:   
   A livre iniciativa é um dos fundamentos da ordem econômica, não cabendo, pois, legislação 
especial para assegurar participação de agente privado em setor econômico.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08921 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 300, IV  
Suprima-se o inciso IV 300. 
Justificativa:   
O princípio da livre concorrência é lesivo ao interesse da empresa privada nacional, que não tem 
condições de competir com as gigantescas corporações internacionais.  
Parecer:   
   O texto do projeto traz expressamente que a lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, 
cartéis..., não havendo, pois, necessidade de eliminação do inciso referente à livre concorrência 
temendo-se suas imperfeições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08922 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 300  
Dê-se ao caput do art. 300, a redação seguinte:  
Art. 300 - A Ordem Econômica fundada nos princípios da justiça social, tem por objetivo  
assegurar a todos existências dignas, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do  
trabalho, em coerência com: 
Justificativa:   
Preferimos a redação do art. 1° do substitutivo Severo Gomes na Comissão da Ordem Econômica. A 
diferença é sútil.  
O projeto emendado embasa a Ordem Econômica na livre iniciativa. A redação ora proposta 
fundamenta-a nos princípios da justiça social. O laissez faire pode ter sido muito bom para Países 
desenvolvidos no século XVIII.  
O Brasil é um País subdesenvolvido, de economia mista, prestes a entrar no século XXI, os pilares 
que sustentam a economia brasileira são o investimento público e o investimento privado.  
No momento em que a sociedade brasileira exige uma nova econômica, não se pode embasá-la na 
livre iniciativa. Os princípios liberais do século XVIII estão ultrapassados e hoje só podem ser 
entendidos como saudosismo conservador.  
Pela nossa emenda, a liberdade de iniciativa, não eliminada, pois convive e conviverá com a iniciativa 
pública, pelas peculiaridades econômicas nacionais, como assinalado atrás, haverá de conciliar-se 
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com a valorização do trabalho. Aí, com fundamento na justiça social, em coerência com as demais 
disposições dos incisos mencionado art. 300, teremos uma verdadeira valorização do trabalho, ou 
seja, a humanização da ordem econômica.  
Parecer:   
   O texto do dispositivo proposto apenas reorganiza os termos do dispositivo emendado sem, 
contudo, promover alteração de fundo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08987 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 300, inciso II  
Dê-se ao inciso II do Art. 300 a seguinte redação:  
"II - a propriedade privada ou estatal"; 
Justificativa:   
Reconhece, em igualdade de condição, a propriedade privada e estatal, que deve ser levada em 
consideração quando da Formulação dos princípios gerais da ordem econômica.  
Parecer:   
   O texto do Projeto reconhece a existência da propriedade estatal no dispositivo em que define a 
intervenção do Estado no domínio econômico, não havendo, pois, necessidade de nova  
definição no artigo que enumera os princípios da ordem econômica.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09374 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
 Inclua-se o seguinte parágrafo 2o. ao artigo 300, transformando-se o atual parágrafo único em  
parágrafo primeiro.  
§ 2o. - Considera-se atividade econômica aquela realizada no recesso do lar". 
Justificativa:   
O reconhecimento do valor econômico do trabalho doméstico e das várias atividades realizadas no 
recesso da casa é de suma importância para a mulher que, em sua grande maioria, trabalha nas lides 
domésticas se receber qualquer compensação.  
Se fosse considerado pelas estatísticas oficiais, o trabalho doméstico ocuparia faixa significativa do 
Produto Interno Bruto (PIB). Na verdade, o valor econômico do trabalho doméstico se evidencia 
quando confrontado com o da atividade empresarial organizada, realizada em creches, restaurantes, 
lavanderias, serviços de asseio e conservação. A inexistência de uma infra-estrutura de apoio à 
família impede a livre opção da mulher entre o serviço doméstico e a atividade remunerada.  
A presente disposição, reivindicação de alguns segmentos do movimento de mulheres, repete o 
previsto no parágrafo único do Art. 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem, como consequência 
prática, possibilitar a vinculação da dona-de- casa ao sistema estatal de seguridade social.  
Parecer:   
   A instituição de um direito sem a respectiva contrapartida resultará certamente em prejuízo direto às 
finanças públicas, reconhecidamente depauperadas no momento atual.  
Portanto, a sugestão deverá ser levada em conta quando da elaboração de legislação ordinária e dos 
orçamentos públicos.  
Pela Rejeição. 
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   EMENDA:09758 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   O Parágrafo único do Art. 300, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 300 ..................................  
Parágrafo único. A lei garantirá a propriedade privada, prescreverá os modos de  
aquisição e de gozo e estabelecerá as normas e os limites da sucessão legítima e testamentária, 
bem como, o procedimento de desapropriação por utilidade pública ou por interesse social,  
mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta  
Constituição". 
Justificativa:   
A presente Emenda objetiva: 
- explicitar melhor a garantia da manutenção da propriedade privada como fundamento da ordem 
econômica; 
- remeter à legislação ordinária a obrigação de estabelecer os modos de aquisição e de gozo de 
propriedade, os limites de sucessão legítima e testamentária, bem como a determinação dos 
procedimentos de desapropriação e indenização.  
Parecer:   
 Entendemos que as normas existentes no Projeto quanto à questão da desapropriação e da 
propriedade privada dão um melhor tratamento ao assunto que a Emenda oferecida pelo ilustre 
Autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09759 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 300 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 300 - A Ordem Econômica, fundada na livre iniciativa, na economia de mercado e na  
valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os  
ditames da justiça social e dos seguintes princípios:  
I - soberania Nacional  
II - propriedade privada  
III - função social da propriedade  
IV - livre concorrência  
V - defesa do consumidor  
VI - defesa do meio ambiente  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais 
Justificativa 
A “economia de mercado” é um pilar da tradição econômica histórica brasileira e por isso deve ser um 
dos fundamentos da Ordem Econômica. 
Parecer:   
   A economia de mercado significa um corolário natural dos princípios propostos, no Projeto, para 
embasar a Ordem Econômica. Daí a razão do não acatamento da Emenda do ilustre Constituinte.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09760 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
 Suprima-se o parágrafo único do artigo 300 do Projeto de Constituição. 
Justificativa:   
A matéria ali prevista não é formalmente constitucional.  
Parecer:   
 Acatando a ponderação do ilustre Constituinte Autor da Emenda, suprimimos, no substitutivo, o 
parágrafo único do Art. 300 do Projeto.  
Assim, pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:09767 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 300 do Projeto de Constituição, a seguinte redação, suprimindo-se os itens V, VI e 
VII e seu parágrafo único:  
"Art. 300 - A Ordem Econômica, fundada na livre iniciativa, na economia de mercado e na  
valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os  
ditames da justiça social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional  
II - propriedade privada  
III - função social da propriedade  
IV - livre concorrência" 
Justificativa 

1) A economia de mercado é um pilar da tradição econômica histórica brasileira e por isso deve 
ser um dos fundamentos da ordem econômica. 

2) Os incisos V, VI e VII devem ser suprimidos pois não são conceitos basilares da ordem 
econômica; 
A matéria tratada no item V mereceu capítulo próprio neste Projeto (Capítulo VI do Título IX) 
e já é, juntamente com a matéria tratada no item VI, assegurada, como direito coletivo, no 
Artigo 17 (itens VIII e IX, respectivamente). 
Quanto ao previsto no item VII é situação transitória, cujas providências para eliminá-las 
estão previstas em outros capítulos deste Projeto. 

3) O Parágrafo único deve ser suprimido pois não cuida de matéria formalmente constitucional. 
Parecer:   
   O conceito de economia de mercado está plenamente atendido pela inclusão de livre concorrência 
e propriedade privada entre os princípios e da livre iniciativa como fundamento da ordem econômica.  
Por outro lado, a exclusão dos incisos referentes à defesa do consumidor e do meio ambiente e à 
redução das desigualdades regionais e sociais viria em prejuízo do avanço social, razão principal da 
elaboração de novo texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09910 PARCIALMENTE APROVADA 
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  
Dispositivo Emendado: Art. 300  
Acrescente-se no Capítulo I, Título VIII, um art. após o art. 300 renumerando-se os demais:  
Art. - Para assegurar a função social de propriedade urbana, o Poder Público estabelecerá:  
I - imposto progressivo no tempo sobre áreas não utilizadas.  
II - repressão à especulação imobiliária, que ensejará a expropriação mediante o pagamento do  
justo preço em títulos da dívida Pública, entendido como tal o valor de mercado do imóvel,  
deduzido o valor acrescido em decorrência da especulação;  
III - adequação do uso, gozo e disposição da propriedade imobiliária urbana às diretrizes e  
objetivos dos planos urbanísticos;  
IV - reversão ao Poder Público e suas entidades das mais valias de imóveis particulares  
resultantes da ação do Poder Público ou de suas entidades. 
Justificativa 
A ocupação dos espaços urbanos se faz dominada pelo princípio da segregação residencial, por 
força do qual a população carente é ejetada para as periferias, como resultado da extrema 
valorização dos imóveis no centro urbano, enquanto as áreas de assentamento das classes 
privilegiadas são historicamente as tributárias dos benefícios líquidos da ação do Estado.  
Daí favelas, mocambos, palafitas, loteamentos clandestinos radicados nas periferias dos grandes 
centros urbanos.  
Intercorretamente, especuladores atentos passam a adquirir os espaços vazios entre o centro urbano 
e as áreas periféricas, até mesmo nas zonas de expansão urbana, e passam a armazená-los, 
aguardando o momento em que o Poder Público, sob pressão política das populações carentes 
periféricas, inicie o processo de implantação dos equipamentos urbanos destinados ao atendimento 
dessas populações e custeados pelos impostos legais.  
Parecer:   
   A presente Emenda apresenta proposições corretas, em termos do Direito Urbanístico, as quais 
serão consubstanciadas nos dispositivos do Substitutivo, com redação mais sintética, o que nos 
permite acatá-la quanto ao mérito, mas não quanto a forma.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10438 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 300 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 300 - A ordem econômica, fundada no trabalho, tem por fim a superação das  
desigualdades sociais básicas e a melhoria constante das condições de vida da população,  
conforme os seguintes princípios:  
I - valorização do trabalho;  
II - função social da propriedade e da empresa;  
III - liberdade de iniciativa, nos termos da lei;  
IV - redução das desigualdades sociais e regionais, das desigualdades nas relações cidade-campo e 
na distribuição de renda e riqueza;  
V - busca de tecnologias inovadoras, particularmente daquelas mais adequadas ao  
desenvolvimento nacional;  
VI - defesa do consumidor;  
VII - plena utilização das forças produtivas;  
VIII- defesa do meio ambiente;  
IX - coexistência, como agentes econômicos produtivos de empresas privadas, de empresas  
estatais e de outros agentes;  
X - planejamento democrático indicativo;  
XI - defesa e fortalecimento da empresa nacional;  
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§ único - O exercício da atividade econômica, seja qual for seu agente, está subordinado ao interesse 
geral, devendo realizar-se em consonância com os princípios definidos neste título. 
Justificativa 
Como se trata de definir as bases da ordem econômica, é necessário mais precisão. Minha emenda é 
mais completa e corresponde ao Brasil real. No caput, baseia a ordem econômica no trabalho e 
característica os objetivos desta ordem na superação das desigualdades básicas, enquanto a 
definição do Projeto inclui a iniciativa livre, que no mundo moderno é apenas um dos diferentes 
elementos de base da economia. Assim, incluo uma série de outros princípios em minha emenda.  
Além disto, coloco dois elementos da maior importância entre os itens do artigo: em primeiro lugar, o 
papel do Estado como agente econômico. Em segundo, a defesa e o fortalecimento da empresa 
nacional.  
No parágrafo único desta emenda, o exercício da atividade econômica está subordinado ao interesse 
geral, seja qual for o agente, colocando sob esta condição a própria empresa estatal. Significa um 
grande avanço, contra tudo o que tem até agora caracterizado nossa ordem econômica, baseada no 
empobrecimento das massas e no enriquecimento de uma minoria de privilegiados.  
Parecer:   
   A redação proposta pela Emenda para a definição dos fundamentos e princípios da ordem 
econômica é restritiva, na medida em que desconhece a existência de outros fatores de produção, 
além do trabalho; ademais, sendo mais extensa que a redação do projeto, não consegue definir 
avanços de conteúdo que justifiquem sua adoção.  
Com efeito, a proposta chega a ser mesmo confusa quando define a redução das desigualdades 
existentes como finalidade e, ao mesmo tempo, princípio a ser observado na atividade econômica.  
pela rejeição. 
   
   EMENDA:10505 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - itens VIII e IX do Art. 300  
Emenda Aditiva  
Incluam-se os seguintes itens ao disposto no Art. 300:  
Art. 300 - ................................ 
I - ............................... 
VIII - repressão ao abuso do poder econômico caracterizado pelo domínio dos mercados, a  
eliminação da concorrência e o aumento arbitrário  
IX - a expansão das oportunidades de emprego produtivo; 
Justificativa 
O conjunto de normas ou propostas decorre de exposição de motivos que nos foi encaminhada pela 
Federação Nacional das Agências de Propaganda e pela Associação Brasileira de Agências de 
Propaganda, ambas com sede em São Paulo. Naquele documento, ressaltam as entidades de classe 
referidas que o investimento publicitário total do País, em 1985, alcançou a expressiva cifra de 15 
bilhões de cruzados, cerca de 1,1% do Produto Interno Bruto. Acentuam, ainda, que tal situação deve 
ser creditada em grande parte aos textos constitucionais que lhes asseguram a livre iniciativa e a 
liberdade de expressar e informar. Tendo em vista a manutenção deste “STATUS QUO”, vieram por 
nosso intermédio propor os preceitos que alinhamos acima e para cuja aprovação esperamos contar 
com o decidido apoio de nossos eminentes pares.  
Parecer:   
   O fundamento da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência, como constantes do texto do 
Projeto, já fornecem os aspectos básicos fundamentais que deverão orientar a ação do Poder Público 
no sentido de coibir as práticas voltadas para eliminação da concorrência e para o domínio de 
mercado. Nesse sentido, torna-se desnecessária a explicitação da repressão ao abuso do poder 
econômico como princípio da ordem econômica.  
Ademais, o Projeto prevê, na definição de competência normativa do Estado, a repressão a toda e 
qualquer forma de abuso do poder econômico, em particular à formação de monopólios, oligopólios e 
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carteis.  
Por seu turno, a expansão das oportunidades de emprego produtivo corresponde antes a um objetivo 
permanente de toda sociedade, devendo, portanto, ser incorporada ao texto, na forma do 
substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10658 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 300  
Dê-se ao artigo 300 do Projeto da Constituição a redação seguinte:  
Art. 300 - A ordem econômica tem por finalidade promover o desenvolvimento e a justiça social com 
base nos seguintes princípios:  
I - a função social da propriedade;  
II - a livre concorrência e a liberdade de iniciativa;  
III - a defesa do consumidor e a repressão a todas as formas de abuso do poder econômico;  
IV - a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico nacional;  
V - o estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo destinadas à produção e à  
comercialização.  
§ 1o. - A intervenção do Estado na atividade econômica será restrita ao interesse público.  
§ 2o. - O investimento de capital estrangeiro somente será admitido no interesse nacional, como  
agente complementar do desenvolvimento econômico, e regulado na forma da lei. 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O conteúdo básico da emenda já está contemplado no Projeto de Constituição. Todavia, os 
parágrafos enumerados na emenda não devem figurar no art. 300, que trata exclusivamente dos 
princípios gerais da ordem econômica.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11095 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 300, do Projeto de Constituição, o seguinte § 2o, renumerado como §  
1o. o único ora existente:  
"Art. 300 - ................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - A União poderá desapropriar, por utilidade pública, imóveis particulares, autorizada a 
respectiva posse mediante depósito da importância correspondente ao valor venal declarado pelo 
proprietário. Para efeito de lançamento de tributos, o proprietário. Para efeito de lançamento de 
tributos, o proprietário atualizará anualmente o valor do imóvel. No caso de sua omissão, o Poder 
Público fará a devida correção, na forma da legislação pertinente." 
Justificativa 
A emenda tem por anelo preencher lacuna existente no projeto de texto constitucional, permitindo a 
expropriação de imóveis particulares pela União, para fins de utilidade pública, mediante depósito da 
importância equivalente ao valor venal do imóvel, declarado pelo respectivo proprietário.  
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Parecer:   
   Matéria apropriada à legislação ordinária e não a um texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11806 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
ASSUNTO: - TÍTULO VIII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA - CAPÍTULO I - DOS 
PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE  
OU SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA:  
REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL.  
Nos termos do § 1o., do art. 23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte,  
apresentamos emenda aditiva, para que se acresça um parágrafo ao artigo 300, transformando o 
atual  
Parágrafo Único em § 1o., e ficando a seguinte redação proposta:  
"Art. 300 - ................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - incumbe à União remover os obstáculos de ordem social e econômica que, limitando de fato  
a liberdade e a igualdade dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o  
exercício do regime democrático, e a efetiva participação de todos os trabalhadores na organização 
socioeconômica e política do País." 
Justificativa 
Fomos encontrar nos princípios fundamentais da Constituição da República italiana o dispositivo em 
apreço, que se segue à designação genética da igualdade dos cidadãos na ordem social e 
econômica, e perante a lei, sem quaisquer discriminações, mas que se completa com a obrigação ao 
Poder Público de remover os obstáculos de ordem institucional, legal ou de qualquer outra natureza, 
que impeça a efetiva implantação de uma democracia como a que sonhamos, e estamos 
defendendo, a saber, a democracia participativa.  
É a justificação.  
Parecer:   
   A despeito de seu objetivo meritório, a emenda envolve óbvias dificuldades de operacionalização.  
Sua inclusão no texto constitucional não garantiria sua aplicação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12626 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   No Art. 300, os itens passam a ter a seguinte definição:  
Art. 300 - ........................... 
I - propriedade privada dos meios de produção;  
II - igualdade de oportunidades;  
III - livre concorrência;  
IV - obrigação social da propriedade;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente. 
Justificativa 
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Propomos a alteração dos itens do Art. 300, do projeto de constituição, na forma a assegurar uma 
Ordem Econômica mais justa e participativa.  
Parecer:   
   A emenda estreita os princípios, pois não só retira do projeto aquele mais geral, de afirmação 
nacional, como também, no que respeita à questão social, prefere uma vaga igualdade de 
oportunidades a um compromisso, de pleno emprego.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12676 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 300  
Acrescente-se, ao art. 300 do Projeto de Constituição:  
"Art. 300 - ................................  
§ ... - A lei disciplinará a remessa de lucros ao exterior que não poderá ser nunca superior a trinta por 
cento dos valores constantes de balanço contábil." 
Justificativa 
A ausência de normas severas disciplinadores da atuação do capital estrangeiro no País resultaram 
na ação predatória observada sobre a economia interna ao longo dos tempos.  
Urge que medidas adequadas sejam implantadas, dentro as quais a limitação dos valores exportados 
pelas empresas estrangeiras aqui sediadas com suas filiais ou subsidiárias.  
Destarte, será possível manter no País o indispensável reinvestimento desses capitais, em favor do 
desenvolvimento interno.  
Parecer:   
 Cabe apenas, em relação ao capital estrangeiro, no texto constitucional, sugerir o seu ingresso no 
País uma vez atendido o interesse nacional, cabendo à lei o disciplinamento de tudo o mais a 
respeito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12679 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 300  
Dê-se ao Art. 300 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 300 - A ordem econômica se funda no primado do desenvolvimento e da justiça social,  
com a valorização do trabalho humano." 
Justificativa 
O texto que sugerimos é mais conciso e encerra postulados de caráter geral a englobar os 
verdadeiros fins de uma ordem econômica efetivamente justa e voltada para o desenvolvimento do 
país e a valorização do trabalho humano.  
Parecer:   
 Qualquer ordem é basicamente uma relação. No atual estágio de desenvolvimento da sociedade 
brasileira essa relação é entre o capital e o trabalho.  
Daí decorrem os princípios e os objetivos dessa ordem.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:12683 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 300  
Ao Art. 300 do Projeto de Constituição, dê-se o seguinte texto:  
"Art. 300 - A Ordem Econômica está condicionada à dignificação do ser humano e visa  
atender à soberania nacional." 
Justificativa 
O fim precípuo do Estado é o ser humano, cuja realização de seus legítimos anseios deve ser 
persistente perseguida. A Ordem Econômica, como esteio do sistema material em que o indivíduo 
está inserido, precisa ser escoimada de suas distorções, de suas perversidades. A Constituição deve, 
portanto, proclamá-la como instrumento em prol dos (ilegível) maiores. A modificação sugerida 
também apresenta a virtude de simplificar o enunciado, absorvendo os intuitos nobres nele contidos.  
Parecer:   
 Um, como fundamento e o outro, como princípio, estão no texto da Comissão de Sistematização, 
cabendo observar que convergir a ordem econômica apenas para atender à soberania nacional é 
negar que o fim da atividade econômica é o bem-estar das pessoas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA:  
Inclua-se onde couber, no Projeto da Constituição de Sistematização, modificando-se o  
Art. 300 e renumerando-se os demais:  
Art. - O sistema econômico será baseado nos princípios da livre iniciativa, valorização do  
trabalho e da propriedade produtiva.  
Art. - As atividades produtivas serão exercidas predominantemente através da iniciativa  
privada, resguardada a ação supletiva do Estado mediante lei.  
§ 1o. - A exploração de jazidas, minas, recursos, minerais, elétricos pelo Estado ou pela  
iniciativa privada será exercida mediante critérios estabelecidos em Lei Complementar,  
resguardado o monopólio estatal do Petróleo.  
Art. - O trabalho será valorizado pela via da remuneração salarial e complementarmente por  
adicional de produtividade, ajustado livremente entre empregados e empregadores, e que não se  
incorpora na remuneração salarial para quaisquer fins.  
Art. - A propriedade produtiva será estimulada e a não produtiva desestimulada pela via da tributação 
diferenciada.  
§ Único - A lei estabelecerá os critérios para a aplicação deste princípio. 
Justificativa 
Esta sugestão procura, de forma simples, deixar clara a opção brasileira pela liberdade no campo das 
atividades econômicas. Tanto o capital como o trabalho são tratados com liberdade e ambos são 
estimulados quando efetivamente produtivos. Visa introduzir explicitamente a disposição brasileira de 
valorizar a propriedade produtiva. Assim, um dos artigos sugeridos diz, explicitamente, que a 
propriedade produtiva será estimulada, deixando à lei e à ação governamental grande margem de 
atuação nessa direção. Por outro lado, o dispositivo constitucional, desde já, limita à existência da 
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propriedade improdutiva, impondo-lhe o ônus de uma legislação tributária ordinária, direcionada 
nesse sentido.  
Nestes artigos, o Brasil reconhece a vantagem da livre iniciativa sobre a ação estatal na realização 
das atividades econômicas produtivas. Permitindo-se, porém, automaticamente, ao Estado as 
atividades não produtivas mas de superior importância para a manutenção da ordem e da soberania 
do Estado, tais como a segurança interna e externa, a justiça, o saneamento e proteção da saúde e 
do ambiente.  
Um dos artigos abre ainda uma possibilidade para a própria exploração de jazidas, minérios e energia 
a ser realizada de comum acordo entre Estado e iniciativa privada ou só por esta. O parágrafo deste 
artigo submete a concessão da respectiva autorização à lei. Dessa forma, abre-se um amplo campo 
para a iniciativa privada e restringe-se o do Estado àquelas atividades que são a ele inerentes.  
Outro artigo especifica que o ganho proveniente do trabalho será composto de duas partes: a 
remuneração salarial e o adicional de produtividade. Este não se incorpora àquela nem para fins de 
encargos sociais e nem para fins de aumentos futuros. O artigo deixa claro que a principal parcela – 
talvez 90% - será a título de remuneração e o restante a título de adicional de produtividade. O 
objetivo desta distinção é basicamente de introduzir um estímulo ao cultivo e prática da produtividade. 
Afinal, a economia depende fundamentalmente da melhoria da produtividade. Nada melhor, pois, de 
estimular os empregados e empregadores a buscarem um bom nível de produtividade. Como a 
produtividade varia de ano para ano, ela deve ficar destacada da remuneração salarial, pois pode 
constituir um adicional pecuniário num ano e não em outro. Para que ela não venha a gerar outras 
despesas para a empresa, o artigo mantém que tal adicional não poderá ser gravado com nenhum 
tipo de encargo social. Dessa forma todo o ganho de produtividade decorrente do trabalho será 
passado ao trabalhador.  
O último dos artigos propostos visa a criação de um gravame adicional à propriedade improdutiva e 
estimulando, portanto, a produtiva. A definição de produtivo/improdutivo assim como a 
progressividade do tributo deverão ser matéria de lei. Apenas para exemplificar, a lei reguladora 
poderá considerar improdutivo o latifúndio inexplorado, o imóvel urbano desocupado, etc. A lei poderá 
estabelecer ainda que um adicional de imposto só venha a ser cobrado a partir de certo nível de 
concentração da propriedade improdutiva pela mesma pessoa física ou jurídica. Será interessante 
ainda que a lei venha a estabelecer a progressividade tributária para a propriedade produtiva de 
modo gradual, digamos, ao longo de 5 anos – para que as pessoas tenham tempo para decidir o que 
mais lhe convier. Através dessa sistemática afasta-se uma série de desapropriações desnecessárias 
pois a própria sistemática de tratamento da propriedade induzirá a “desova” de capital improdutivo ou 
sua transformação em capital produtivo. Ou ainda, se a pessoa preferir, a retenção do capital 
improdutivo mediante o pagamento de um tributo mais alto. Em qualquer caso, esse tributo deverá 
ser sobre o calor de mercado da propriedade. Acredita-se que uma grande parcela de poupança 
imobilizada na forma de propriedades improdutivas seria transformada em capital produtivo gerando 
emprego, tributos, produto e outros benefícios.  
Parecer:   
   A emenda refere o art. 300, ao tempo em que inclui outros dispositivos, tratando desde os princípios 
do sistema econômico até à política salarial, considerando as relações trabalho x capital e iniciativa 
privada x Estado. Louve-se a formulação escorreita, mas cabe dizer que quanto à ordem econômica, 
nova é somente a expressão propriedade produtiva, que não chega a ser conceituada, enquanto a 
ação supletiva do Estado e a delimitação dos campos de ação do Estado e da iniciativa privada é 
remetido para a lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12967 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   O inciso VII do Artigo 300, passa a ser Artigo, com a seguinte redação (renumerando-se como 
couber):  
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Art.... - A redução das desigualdades econômicas regionais não poderá implicar restrições ao 
desenvolvimento dos estados mais evoluídos. 
Justificativa 
Os princípios gerais que regerem a busca do equilíbrio econômico entre as diversas regiões do País, 
hão de ser formadas com a cautela que se impõe à preservação do desenvolvimento dos Estados 
mais evoluídos, sem causar desestímulo de qualquer espécie aos mais evoluídos. Na verdade, não 
se pode, em sã consciência, procurar equilíbrio de uns, com base desequilíbrio de outros.  
Parecer:   
   Como princípio, a redução das desigualdades regionais tem por fim assegurar existência digna para 
as populações mais pobres do País, sem que isto implique em restrição ao desenvolvimento dos 
estados mais evoluídos. Mesmo porque a continuidade do crescimento econômico, nas áreas mais 
desenvolvidas, é uma necessidade e garantia para a redução das desigualdades regionais e sociais 
hoje existentes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12972 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 300, suprimindo-se os seus incisos I a VII e o parágrafo único, a seguinte  
redação:  
Art. 300 - A Ordem Econômica tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e está fundada  
na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano. 
Justificativa 
A Ordem Econômica baseia-se na iniciativa empresarial, suportada pela conjunção simultânea de 
trabalho e Capital. Em uma Constituição sintética, que apenas veicula princípios gerais, capazes de 
permanecerem no tempo, além das conjunturas e das circunstâncias episódicas, deve-se evitar a 
particularização de situações. A livre iniciativa tem-se revelado mais eficaz que a iniciativa estatal no 
campo da economia, visto que a empresa do Estado tende a derivar-se para outros objetivos que não 
os estritamente empresariais. A história, a cada passo, reitera esta verdade.  
Parecer:   
   A ordem econômica é basicamente a relação entre o trabalho e o capital, mas a sua expressão 
somente pode ocorrer por intermédio de regras ou princípios. Por isso cabe mencioná-los e é o que o 
texto faz.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12988 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se onde convier: no Capítulo I, do Título VII  
Da Ordem Econômica  
Artigo 1o. - A Ordem Econômica tem por finalidade realizar o desenvolvimento nacional e  
está fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano.  
Artigo 2o. - O Estado apenas participará das atividades econômicas se o setor privado não for  
capaz de desenvolvê-las, perdendo supri-lo, em regime de concorrência sem privilégios.  
§ 1o. - As empresas transnacionais controladas por capitais nacionais, estrangeiros  
ou do Estado, sediadas no País, terão o mesmo tratamento legal, na exploração das atividades  
econômicas.  
§ 2o. - Às empresas transnacionais estrangeiras apenas será outorgado tratamento  
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restrito, se no país de sua origem ou de sua sede houver idênticas restrições às empresas  
transnacionais brasileiras.  
Artigo 3o. - A repressão do abuso do poder econômico, caracterizado por domínio de mercado e  
eliminação de concorrência, será definida em Lei Complementar, submetendo-se à sua disciplina as  
empresas privadas e as do Estado.  
Artigo 4o. - A União poderá promover desapropriação territorial rural, mediante pagamento de justa 
indenização em dinheiro ou títulos de dívida pública, com cláusula de exata correção monetária para 
um prazo máximo de 10 anos, permitindo-se sejam utilizados na quitação de débitos federais, a 
qualquer tempo, de natureza tributária ou não.  
§ Único - Para efeitos da reforma agrária, as desapropriações não podem incidir sobre terras  
produtivas.  
Artigo 5o. - A intervenção do Estado no domínio econômico, sempre temporário, para regular  
distorções de mercado, evitar conflitos sociais e promover o desenvolvimento, só poderá ser  
autorizada por lei de iniciativa do Presidente da República ou do Congresso, ouvida Comissão  
Bicameral, que proporá os limites da intervenção e os meios orçamentários para suportá-la.  
Artigo 6o. - O monopólio apenas será autorizado pelo Congresso Nacional por lei especial aprovada 
pela maioria absoluta de ambas as Casas.  
§ Único - A pesquisa e a lavra do petróleo em território nacional constituem monopólio da União, 
exceto feita a hipótese de contrato de risco, autorizado por lei.  
Artigo 7o. - A redução das desigualdades econômicas regionais não poderá implicar  
restrições ao desenvolvimento dos estados mais evoluídos.  
Artigo 8o. - O regime das empresas concessionárias ou permissionárias de serviço  
público não será distinto do regime aplicável às demais empresas que participam da ordem 
econômica nacional. 
Justificativa 
Tenho a honra de encampar in totum, sugestão do eminente jurista e estimado colega Dr. Yves 
Gandra da Silva Martins, publicada no “O Estado de São Paulo”, edição de 8.08.87, inclusive a 
seguinte justificativa: 
A Ordem Econômica baseia-se na iniciativa empresarial, suportada pela conjunção simultânea de 
trabalho e capital.  
Em uma Constituição sintética, que apenas veicula princípios gerais, capazes de permanecerem no 
tempo, além das conjunturas e das circunstâncias episódicas, deve-se evitar a particularização de 
situações.  
O anteprojeto de oito artigos objetiva criar tais condições.  
A livre iniciativa tem-se revelado no correr dos anos mais eficaz que a iniciativa estatal no campo da 
Economia, visto que a Empresa do Estado tende a ser utilizado como instrumento de exercício do 
poder e para outros objetivos que não os estritamente empresariais. Se desempenho, portanto, é 
mais oneroso para o cidadão e inferior, quanto aos resultados para a comunidade do que a atuação 
das empresas privadas. Tal diagnóstico é idêntico em todos os papéis e períodos históricos, sem 
exceção.  
Desta forma, o anteprojeto opta pela iniciativa privada, insiste na valorização do trabalho, não 
desestimula o capital nacional ou estrangeiro, imponto a este último apenas as restrições que em seu 
país de origem ou de sede forem impostas ao capital nacional, equipara as empresas estatais às 
privadas, na busca de eficiência, e reduz a intervenção do Estado apenas a evitar abusos do poder 
econômico e para suprir insuficiências do setor privado.  
No campo de reforma agrária permite-a no concernente às terras improdutivas, visto que se fosse 
possível permiti-las em terras produtivas geraria clima de tranquilidade, que resultaria no desestímulo 
à atuação daqueles ruralistas que têm permitido ao Brasil estar entre os grandes produtores de grãos 
no mundo, sobre possuir pecuária de expressão.  
Toda Constituição que explicita demais, dura de menos. Os princípios gerais devem ser amplos e 
claros, permitindo flexibilidade de atuação parlamentar, no tempo, capaz de adaptá-los às realidades, 
crises, desafios e necessidades de cada período histórico. 
Parecer:   
   A proposta refere-se a vários dispositivos definidores da ordem econômica.  
De início, visa a estabelecer um processo de intervenção do Estado na economia que, caracterizado 
pela natureza supletiva e transitória de sua ação, representa entrave ao próprio processo de 
desenvolvimento da economia, que tem na iniciativa econômica pública importante e necessário 
instrumento de dinamização.  
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Em seguida, em dissonância com a própria necessidade de ampliação dos fluxos de capitais externos 
à economia brasileira, suprime o disciplinamento desses aportes de recursos, como previsto no texto 
do Projeto.  
Mais ainda, restringe a questão do abuso do poder econômico a aspectos relativos ao domínio de 
mercado e eliminação da concorrência, e, como se sabe, este problema apresenta uma  
multiplicidade de determinações que não se exaure naqueles aspectos. Sua vinculação a lei 
complementar representa mais um ponto de inflexibilização, já que a natureza dinâmica da economia 
não permite a estabilização das normas relativamente a estes aspectos. Na definição dos 
monopólios, a proposta não só recua relativamente ao que existe atualmente na área do  
Petróleo, contrariando e negando conquista histórica e estratégica da sociedade brasileira, como 
omite o referente aos materiais nucleares, intimamente associados a aspectos de segurança 
nacional. Agregue-se, ainda, no setor de petróleo, o fato de que, caracterizada a natureza inócua dos 
contratos de riscos, não mais se justificaria excetuá-los do monopólio.  
Por fim, uma vez definida a opção pela reforma agrária, e, em consequência, a caracterização do 
interesse social como fundamento do processo de desapropriação, a indenização em dinheiro, como 
pretende a emenda, ou mesmo em títulos da dívida pública com prazos reduzidos e liquidez ilimitada, 
tornaria inviável a sua própria efetivação. Mais ainda, sua extensão e operacionalização seria por 
demais comprometidas enquanto um processo racional de ordenação da atividade produtiva, na 
medida em que, como oriundo da emenda, se omite a subordinação do uso do imóvel rural ao 
cumprimento de uma função social, aliás, já definida no estatuto da terra.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13099 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
 Acrescente-se o inciso VIII ao art. 300.  
Inciso VIII - Repressão ao abuso do poder econômico. 
Justificativa 
Estamos sugerindo que a Ordem Econômica, fundada livre iniciativa e na valorização do trabalho 
humano, além de outros princípios, consegue, também a repressão ao abuso de poder econômico.  
Nos últimos tempos a influência arbitrária do poder econômico nos mais variados setores da 
sociedade brasileira transformou, inclusive, o perfil de alguns segmentos, que passaram a merecer o 
descrédito e a desconfiança do povo.  
Poderíamos citar tantos casos, mas enumerando apenas dois, justificamos as razões da nossa 
emenda.  
É a voz corrente no povo que a justiça brasileira só consegue colocar na cadeia os infratores pobres, 
os chamados ladrões do colarinho branco, pelo fato de serem ricos, conseguem os melhores 
advogados e se protegem no emaranhado de leis que beneficiam. Na prática e no fundo quem sai 
perdendo e a justiça como instituição.  
O outro exemplo se refere ao processo eleitoral.  
O abuso do poder econômico está transformando o perfil das eleições e dos eleitos, privilegiando os 
mais aquinhoados que normalmente representam grupos e interesses financeiros.  
Parecer:   
   A repressão ao abuso do poder econômico já está contemplada como dispositivo da ação 
reguladora e normativa do Estado na economia, que define, inclusive, diretrizes orientadoras para 
essa intervenção.  
Pela aprovação parcial 
   
   EMENDA:13116 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Incluam-se no Título VIII, Capítulo I, onde couber os seguintes dispositivos:  
art. A ordem econômica tem por objetivo assegurar à iniciativa privada, individual e associada, o livre 
desempenho de atividades tendentes à criação, circulação e distribuição de bens e riquezas, 
atendidas as exigências do bem comum, especialmente as seguintes:  
I – justiça social;  
II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;  
III - função social da propriedade;  
IV - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção;  
V - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a  
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros; e VI - expansão das oportunidades de 
emprego produtivo.  
Art. Cabe ao Estado, na ordem econômica, a ação subsidiária visando harmonizar, incentivar,  
completar ou suprir a iniciativa privada.  
art. O Estado só poderá intervir diretamente na ordem econômica, inclusive para monopolizar  
atividades, quando o bem comum o exigir e mediante lei, utilizando-se de empresas públicas e  
sociedades de economia mista, que se submeterão a todas as regras jurídicas aplicáveis a  
generalidade das empresas privadas. 
Justificativa 
O princípio de que cabe à iniciativa privada o desempenho das atividades econômicas, sem limites 
outros que o do bem comum, embora presente na atual Constituição, não recebeu a ênfase 
necessária e merecida.  
Ademais, a mesma clareza se requer para a afirmação do princípio – tão caro à doutrina social cristã 
– da subsidiariedade da ação do Estado no domínio econômico.  
A Constituição não pode ser obra de um grupo, de um partido, de uma classe ou de uma ideologia. 
Deve, isso sim, exprimir um consenso, o mais possível unânime, entre todas as forças sociais e 
políticas.  
O estabelecimento dos princípios que aqui propomos admite realizações concretas, com sabor mais 
progressista ou mais conservador, de acordo com a orientação ideológica do Governo resultante das 
eleições gerais. Eles são suficientemente amplos para serem aceitos pela generalidade da 
Assembleia Constituinte.  
Parecer:   
 Na definição dos objetivos e dos princípios relativos à ordenação da atividade econômica, a presente 
emenda não traz avanços de conteúdo relativamente ao texto do projeto.  
Na definição do processo de intervenção estatal na economia a emenda é restritiva, sobretudo ao 
propor ação estatal de modalidade subsidiária. Se se subordina essa intervenção a  
lei autorizativa e aos requisitos da prevalência dos interesses coletivos, tal restrição não se justifica. 
Agregue-se, ainda, que a própria realidade histórica do processo de industrialização da economia 
brasileira demonstra a importância e a necessidade de uma participação produtiva estatal muitas  
vezes inovadora, originária e mesmo concorrencial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13211 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclui-se como inciso VII do artigo 300 o princípio contido no atual § 1o. do artigo 304;  
renumerando-se o atual inciso VII.  
VII - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados,  
eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 
Justificativa 
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Desde a Constituição de 1946 a repressão ao abuso do poder econômico figura entre os princípios 
gerais da ordem econômica.  
Não há livre iniciativa, nem livre concorrência se prosperar o abuso do poder econômico. A definição 
proposta para abuso do poder econômico, que reproduz o inciso V do artigo 160 da Constituição atual 
é a melhor.  
É um absurdo constatar que os defensores da “livre iniciativa”, na Comissão de Ordem Econômica 
não admitam a inclusão deste princípio fundamental para que haja livre concorrência, e também não 
acolham a criação de um Tribunal Administrativo, sem os defeitos impostos ao CADE pelo 
autoritarismo, para zelar pela repressão ao abuso do poder econômico.  
Espera-se que o Relator tenha o bom senso de acolher esta emenda, inclusive para salvar o princípio 
da livre concorrência e evitar que os conglomerados privados e públicos, multinacionais ou 
brasileiros, continuem transformando a economia do Brasil na mais cartelizada do mundo.  
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Projeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em 
aspectos que qualificam a matéria e que são pertinentes à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13512 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, no capítulo I da Ordem Econômica, do Título VIII do Projeto de  
Constituição o seguinte artigo:  
"Art. ... - A Ordem Econômica reger-se-á pelos seguintes princípios:  
I - A ordem econômica tem por finalidade a satisfação das necessidades humanas, visando  
assegurar a todos o bem-estar, devendo ser organizada dentro do respeito à liberdade de  
iniciativa, à propriedade privada dos meios de produção e aos direitos do trabalhador.  
II - A economia organizar-se-á segundo as leis de mercado, cabendo preferencialmente às  
empresas privadas, com o estímulo, o apoio e a fiscalização do Estado, explorar as atividades  
econômicas.  
III - Na disciplina das atividades econômicas, serão rigorosamente observados os princípios do 
Estado de Direito, não podendo ser estabelecidas obrigações a não ser em lei,  
respeitada a igualdade entre os interessados e sob o crivo do judiciário.  
IV - Em caráter excepcional, poderá o Estado desempenhar atividade econômica, ainda que sob a  
forma de monopólio, autorizado por lei especial.  
V - É livre a associação de capitais e pessoa para a exploração de atividade econômica.  
VI - É garantida a liberdade de concorrência,  
bem como a igualdade entre as empresas, não se permitindo discriminação entre elas, em virtude da  
origem do capital.  
VII - A propriedade haverá de ter função social, de modo que a lei reprimirá o abuso de poder 
econômico, especialmente quando caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação de 
concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.  
Continuação de sugestão de emenda aditiva, no capítulo da Ordem Econômica, do Projeto de  
Constituição.  
VIII - É garantido o direito de propriedade.  
Não haverá expropriação salvo, em casos definidos previamente em lei, de necessidade ou utilidade  
pública ou de interesse social mediante prévia e justa indenização em dinheiro.  
IX - Não será permitida intervenção estatal no processo econômico que resulte em limitação à  
rentabilidade da empresa privada, dificuldade para seu desenvolvimento tecnológico ou restrição a 
sua livre gestão.  
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X - Será garantida ao trabalhador a participação no resultado da atividade econômica,  
sendo-lhe assegurada condição de trabalho e de vida compatíveis com a dignidade humana." 
Justificativa 
Impõe-se inserir de maneira inequívoca no texto constitucional os princípios basilares, em que s 
efunda a liberdade de iniciativa, colocando, dentro de limites perfeitamente definidos, a intervenção 
do Estado na Economia. Entendemos ser a livre empresa a base essencial para a criação da riqueza, 
e do desenvolvimento, que toda a Nação almeja Paralelamente, a fim de não estabelecer um sistema 
econômico anárquico, prevemos a fiscalização do Estado das atividades econômicas, e o 
disciplinamento das mesmas, com observância dos princípios do Estado de Direito, e a tutela do 
Poder Judiciário.  
Enfatizamos, por outro lado, a função social da propriedade, reprimindo, paralelamente, o abuso do 
Poder Econômico, especialmente de monopólios, com a consequente eliminação da concorrência e o 
aumento indiscriminado e arbitrário de lucros.  
Parecer:   
 Com exceção do item IX, cuja natureza específica é de caráter não constitucional, todos os demais 
itens da emenda já estão contemplados, direta ou indiretamente, no texto do Projeto de Constituição.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:13523 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa Destinada a Reformular os Princípios Gerais da Ordem Econômica e 
Financeira.  
Substitua-se a redação do art. 300 do Projeto, pela seguinte:  
Art. 300 - A ordem econômica fundamenta-se na justiça social e no desenvolvimento, devendo  
assegurar a todos uma existência digna.  
§ 1o. - A ordenação da atividade econômica terá como princípios:  
I - a valorização do trabalho;  
II - a liberdade de iniciativa;  
III - a função social da propriedade e da empresa;  
IV - a harmonia entre as categorias sociais de produção;  
V - o pleno emprego;  
VI - a redução das desigualdades sociais e regionais;  
VII - o fortalecimento da empresa nacional;  
VIII - o estímulo às tecnologias inovadoras e adequadas ao desenvolvimento nacional.  
§ 2o. - O exercício da atividade econômica, seja qual for o seu agente, está subordinado ao  
interesse geral, devendo realizar-se em consonância com os princípios e objetivos definidos neste 
Título.  
§ 3o. - A atividade econômica será realizada pela iniciativa privada, resguardada a ação  
supletiva e reguladora do Estado, bem como a função social da empresa.  
§ 4o. - Considera-se atividade econômica atípica aquela realizada no recesso do lar.  
§ 5o. - A intervenção do Estado no domínio econômico poderá ser mediata ou imediata,  
revestindo a forma de controle, de estímulo, de gestão direta, de ação supletiva e de participação  
no capital das empresas.  
§ 6o. - O Poder Público intervirá, sob a forma normativa, no controle e fiscalização da atividade 
privada, nos limites de competência fixados nesta Constituição.  
§ 7o. - Como estímulo, o Estado incentivará aquelas atividades que interessem ao desenvolvimento 
geral do País.  
§ 8o. - A ação supletiva do Estado será restrita, ocorrendo somente quando comprovadamente  
necessária, conforme diretrizes do planejamento econômico. O monopólio será criado em lei  
especial.  
§ 9o. - O cooperativismo e o associativismo serão estimulados e incentivados pelo Estado.  
§ 10. - Na exploração da atividade econômica, as empresas públicas e as sociedades de  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 94  

 

economia mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis à empresa privada, incluído o direito do 
trabalho e das obrigações.  
§ 11. - A empresa pública que explorar atividade não monopolizada ficará sujeita ao mesmo  
tratamento, assim, como ao regime tributário, aplicado às empresas privadas que com ela competem  
no mercado em consequência:  
- Suprima-se o caput do art. 303 e seus parágrafos 1o., 2o., 3o. passando o § 4o. a "caput" do art. 
303. 
Justificativa 
1 – A conceituação de princípios gerais constantes do Projeto provocou desde logo, violenta e 
generalizada repulsa pública, pois comparada com os textos das Constituições de 1967 e 1969, 
redigidas durante o regime militar, mostrava um flagrante retrocesso e comparada ainda com as 
Constituições dos demais países, inclusive com a do Paraguai, o retrocesso aparecia maior. Ora, isto 
não pode permanecer e, certamente, não era intenção dos autores daquele texto mantê-lo naqueles 
termos. 
2 – Nosso estágio de progresso e as tradições de lutas pela independência nacional permite exigir um 
texto, se não tão moderno quanto a das Constituições europeias, pelo menos representativo da 
realidade nacional, em que os setores retrógrados da sociedade brasileira, posto que poderosos e 
influentes, já constituem minoria, como demonstraram as últimas eleições em que a bandeira de 
todos os candidatos reclamava instituições modernas e de maior autonomia internacional. 
3 – O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, elaborado com a presença e participação de 
representantes de todos os matizes ideológicos, chegou a um consenso que não deve ser 
desprezado. A emenda propõe a retomada das conceituações ali aceitas por conservadores e 
progressistas. 
4 – Afora a art. 300, o art. 303 e seus parágrafos têm redação parecida com o texto da Comissão 
Afonso Arinos. Preferiu-se, todavia, a formulação da Comissão Afonso Arinos para facilitar o 
consenso em torno desses princípios que são fundamentais aos rumos políticos da soberania 
nacional e do desenvolvimento econômico, isento de colonialismo que ainda subsiste no Terceiro 
Mundo e responsável pelos padrões de miséria que existem e continuam se agravando. 
5 – Neste quadro é oportuno recordar às conclusões da Declaração Final da Conferência das 
Organizações Não-Governamentais das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, no Parlamento 
Sueco, de 15 a a17 de maio deste ano: 
“Mais de três bilhões de pessoas no mundo, mesmo após as três décadas de desenvolvimento das 
Nações, não dispõem de meios suficientes para uma vida digna. Hoje, há mais pobres no mundo do 
que há trinta anos. A distância entre pobres e ricos não diminui, amplia-se. O fardo da dívida dos 
países em desenvolvimento também atinge a marca dos TRILHÕES DE DÓLARES. Este é o maior 
sintoma do fluxo negativo de riqueza dos pobres para os ricos. Enquanto isto, milhões morrem a cada 
ano de fome, desnutrição e falta de assistência médica”. 
Neste quadro, o Brasil ocupa lugar, desgraçadamente, saliente. Os constituintes de 1987 teriam 
imensa responsabilidade histórica se mostrassem ignorância, ou indiferença a esta realidade que 
oprime a maioria absoluta do mesmo povo. 
6 – Por tudo isto é necessário consignar em nossa Carta Política princípios de ordem econômica que 
revelem nossa sensibilidade a essa realidade nacional e internacional e um posicionamento definido 
em favor de mudanças estruturais, como contraído nas campanhas eleitorais que propiciaram a honra 
de estarmos aqui representando este angustiado e sofrido povo.  
Parecer:   
 Os objetivos, fundamentos e princípios orientadores da ordem econômica propostos pela emenda já 
estão parcialmente atendidos pelo texto do Projeto. A explicitação do princípio do pleno emprego, 
aspecto relevante na estruturação de toda atividade econômica, é conveniente e oportuna, não 
devendo ser omitida pelo texto constitucional.  
Por seu turno, as necessidades materiais do processo de desenvolvimento econômico das 
sociedades modernas não comportam restringir à atividade produtiva estatal à ações supletivas, 
muito embora também sejam relevantes.  
Os demais aspectos da proposta, particularmente os referentes à ação normativa e reguladora do 
estado, a subordinação da atividades econômica ao interesse geral e à extensão a empresas 
públicas das obrigações e normas aplicáveis as empresas privadas, de uma forma direta ou indireta, 
encontram-se atendidas pelo projeto.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:13948 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: - artigo 300.  
Suprima-se o parágrafo único do art. 300: 
Justificativa 
É exagerado intervencionismo governamental ditar normas sociais obrigatórias para o setor privado. 
O atendimento das demandas sociais não pode ser exigido “in abstracto” independentemente do 
desempenho econômico do projeto, do qual hão de provir os recursos para atendimento dos 
programas sociais.  
Parecer:   
 Em vista da relevância da proposição e o propósito de simplificar o texto constitucional, pela 
eliminação de expressões e dispositivos prescindíveis, acolhemos favoravelmente a sugestão.  
Pela aprovação nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14125 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 I do Título VIII  
(arts. 300 a 316)  
Dê-se ao Capítulo I - Dos princípios gerais, da intervenção do Estado, do regime de propriedade  
do subsolo e da atividade econômica, do Título VIII - Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 300  
a 316) a seguinte redação:  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE DO 
SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA  
Art. 300 - A ordem econômica tem por finalidade promover o desenvolvimento e a justiça  
social com base nos seguintes princípios:  
I - a propriedade privada nos meios de produção;  
II - a função social da propriedade;  
III - a harmonia entre os fatores de produção;  
IV - a livre concorrência e a liberdade de iniciativa;  
V - a defesa do consumidor e a repressão a todas as formas de abuso do poder econômico;  
VI - a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico nacional;  
VII - o estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo destinadas à produção e à  
comercialização.  
§ 1o. - Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada o Estado organizará e explorará  
diretamente a atividade econômica.  
§ 2o. - O investimento de capital estrangeiro será admitido no interesse nacional, como agente  
complementar do desenvolvimento econômico, e regulado na forma da lei.  
[...] 
Justificativa 
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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 constituição.  
O art. 300, busca englobar todos os princípios norteadores da ordem econômica, aproveitando e 
sintetizando dispositivos esparsos da Comissão de Sistematização e realçando outros nele não 
incluídos de forma obscura. Esses princípios são: 
A propriedade privada dos meios de produção; 
A função social da propriedade; 
A harmonia entre os fatores de produção, 
A livre concorrência e a liberdade de iniciativa; 
A defesa do consumidor e a repressão a todos as formas de abuso do poder econômico; 
A proteção do meio ambiente e do patrimônio histórica nacional (inovação imprescindível no Brasil); 
O estímulo ao cooperativismo e a outras formas associativas de produção e comercialização.  
O § 1° assegura o caráter suplementar do Estado como produtor e fornecedor de bens e serviços. O 
§ 2° dispõe sobre o investimento de capital estrangeiro como agente complementar do 
desenvolvimento econômico. 
O art. 301 visa assegurar as condições especiais de tratamento da empresa privada nacional.  
O art. 302, procura deslindar o difícil problema da definição de empresa privada nacional. Em 
substituição aos critérios até aqui propostos, o dispositivo fixa alguns parâmetros básicos a serem 
seguidos pela lei. Assim, a definição poderá ser ajustada a cada situação específica. Um desses 
parâmetros é a nacionalidade da moeda de investimento, até então desprezado.  
O art. 303 cuida da situação específica das empresas jornalísticas e de radiofusão. A principal 
inovação, de ordem técnica, é a substituição do vocábulo “propriedade” pela expressão “controle de 
capital” mais adequada do ponto de vista jurídico.  
O art. 304 trata da intervenção do Estado no domínio econômico (intervenção regulatória que não se 
confunde com a atividade empresarial do Estado). Em linhas gerais, o dispositivo reproduz o art. 303 
do projeto, mas elimina o § 4°, que exigir concurso público para a contratação de pessoal pelas 
empresas estatais. Tal exigência e absolutamente incompatível com o regime de contratação das 
empresas privadas às quais os entes estatais produtivos devem assemelhar-se.  
O art. 305, melhora a redação do art. 304 do projeto.  
Os arts. 306 e 307 não inovam em relação ao texto do projeto. No entanto, o art. 308 dá melhor 
ordenamento ao regime de concessão e exploração de jazidas minerais e de energia hidráulica 
prevendo, inclusive, a hipótese de exploração conjunta pelo Brasil com país vizinho, nas áreas de 
fronteira.  
No art. 310 que trata do monopólio da União na pesquisa e lavra do petróleo e do gás natural, 
suprimiu-se a referência a “gases raros” até porque estes não existem no subsolo.  
No art. 311 que regula o usucapião urbano, eliminou-se o texto do projeto a dimensão do imóvel. 
Trata-se de matéria típica de lei ordinária. Da mesma forma, caberá à lei definir as demais 
características do imóvel urbano para fins de usucapião.  
O art. 313 restabelece a norma tradicional das constituições brasileiras sobre navegação marítima.  
Parecer:   
   Parte considerável da emenda representa contribuição positiva, tendo sido já contemplada no texto 
do Projeto de Constituição.  
Um dos aspectos que merecem reparos é o do conceito de empresa nacional. Dada a importância 
estratégica do conceito, parece adequado que ele seja definido já no texto constitucional, vinculando-
o ao controle decisório e de capital por parte de brasileiros.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14461 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
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Texto:   
   Suprima-se do art. 300 a expressão "na livre iniciativa e". 
Justificativa 
Os itens do artigo que representam os princípios têm como pressuposto o regime de livre iniciativa, 
tornando, portanto, inexpressiva a parte suprimida.  
Parecer:   
   Apesar dos princípios reafirmarem o regime da livre iniciativa, não é de todo supérfluo a 
manutenção do termo "na livre iniciativa", que tem por objetivo explicitar a Ordem econômica que nos 
norteará o funcionamento da economia do País.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:14626 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título VIII da Ordem Econômica e Financeira -  
Capítulo I -  
Substitua-se o art. 300 pelo seguinte:  
Artigo 300 - A ordem econômica e social, baseada no trabalho e na democratização da riqueza, tem 
por fim realizar o desenvolvimento e a justiça social com fundamento nos seguintes princípios:  
1. Soberania nacional;  
2. Liberdade de iniciativa combinada com a planificação democrática da economia;  
3. Valorização do trabalho;  
4. Função social da propriedade;  
5. Harmonia e solidariedade entre o trabalho e o capital;  
6. Coexistência harmônica dos setores da propriedade pública, privada e cooperativa;  
7. Repressão ao abuso do poder econômico;  
8. Controle e fiscalização dos estrangeiros pelo Estado;  
9. Política de reforma agrária para democratização da propriedade rural;  
10. Uso adequado do solo urbano para permitir o desenvolvimento de sua função social;  
11. Proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  
12. Preservação das áreas das comunidades indígenas;  
13. Redução das desigualdades regionais;  
14. Defesa do consumidor.  
§ único. Todo projeto econômico público ou privado deverá destinar recursos para atender as  
demandas sociais decorrentes da sua implantação. 
Justificativa 
A emenda procura substituir a definição contida no atual artigo 300, que apenas repete a Constituição 
de 1967, pela definição constante do artigo 34 do anteprojeto oferecido pelo Prof. Pinto Ferreira, 
catedrático de Direito Constitucional da Universidade Federal de Pernambuco e membro da 
Comissão Afonso Arinos, definição esta que me parece adequada à realidade nacional.  
Foi mantido o atual parágrafo único do artigo 300 que contém medida de grande previsão social. 
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao dispositivo do Projeto que cuida da definição dos 
fundamentos e princípios da ordem econômica.  
Embora nada se possa opor ao mérito do texto proposto, sua prejudicialidade é patente, de vez que 
avança sobre matéria de vários dispositivos do projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14998 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Inclua-se o seguinte artigo a ser numerado como art. 300 (Da Ordem  
Econômica) do Projeto de Constituição, renumerando-se o atual art. 300 e demais.  
Acrescente-se:  
"Art. - A lei disciplinará a remessa de lucros ao exterior, estabelecendo limites que propiciem o 
reinvestimento em favor do desenvolvimento econômico nacional." 
Justificativa 
O capital estrangeiro não tem representado o instrumento ideal em favor do desenvolvimento interno, 
mercê de uma série de subterfúgios de que se valem as empresas multinacionais, seja na sonegação 
de tributos por intermédio da criação artificiosa de “prejuízos” em seus balanços, seja na transferência 
de capitais às suas matrizes. Sessa forma sua presença tem se tornado improdutiva para não dizer 
deletéria, pois, em quase todos os casos, tais agentes econômicos se constituem em válvulas de 
sucção de nossas riquezas, exaurindo-as e provocando profundos reflexos negativos em nosso meio 
social. Impõe-se fiscalizá-las com rigor e disciplinar a remessa de seus lucros ao exterior, em nome 
do interesse pátrio.  
Parecer:   
   A remessa de lucros envolve aspecto específico da atuação de empresas multinacionais e deve ser 
objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15284 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 300 do Projeto de Constituição.  
Art. 300 - ........................... 
VIII - Liberdade de iniciativa;  
IX - Valorização do trabalho como condição de dignidade humana;  
X - Expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
XI - Igualdade de oportunidades. 
Justificativa 
A finalidade da Ordem Econômica é visar e propiciar o desenvolvimento nacional, tendo por base 
seguintes princípios, logicamente se fundamentará nos princípios de uma adequada justiça social e, 
logrará êxito em seus objetivos assegurando a todos, indiscriminadamente, uma existência digna, 
conciliada a liberdade de iniciativa à valorização do trabalho.  
Parecer:   
   O conteúdo básico da emenda já está contemplado no Projeto de Constituição.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15367 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo único do art. 300 
Justificativa 
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Trata-se de um preceito genérico, de aplicação difícil.  
A expressão “demandas sociais” é muito vaga para ser imposta imperativamente.  
Por outro lado, os pequenos e médios empresários não têm condições para investir fora dos seus 
parcos empreendimentos.  
Parecer:   
   O parágrafo a ser suprimido é de fato de difícil aplicação e onera de forma drástica os pequenos e 
médios empreendimento.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:15583 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
 Substituam-se os arts. 300 a 326 pelos seguintes remunerando-se os demais.  
Art. 300 - A atividade econômica é livre e compete à iniciativa privada exercê-la em todas as  
suas modalidades.  
A ordem econômica e social tem por fim propiciar o desenvolvimento nacional, com base nos  
seguintes princípios:  
I - liberdade de iniciativa;  
II - propriedade privada dos meios de produção;  
III - livre concorrência nos mercados;  
IV - valorização do trabalho como condição de dignidade humana;  
V - expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
VI - igualdade de oportunidade;  
VII - redução das disparidades regionais de natureza socioeconômica.  
Art. 301 - É vedada a intervenção complementar do Estado na economia, salvo expresso  
autorização legislativa, caso a caso, por lei complementar, mas deverá ser sempre transitória  
para atender o setor que não se tenha desenvolvimento plenamente e que a iniciativa não  
se disponha a fazê-lo.  
1o. - A intervenção regulamentar somente se deverá para assegurar o livre funcionamento dos  
mercados e da concorrência, em benefício do consumidor.  
2o. - Em quaisquer destas hipóteses, a intervenção cessará assim que desaparecerem as  
razões que a determinarem.  
3o. - Os gastos da União de capital e custeio, nos setores da educação e saúde,  
realizados nos Estados que tenham renda "per capita" inferior à média nacional, não poderão ser  
inferior à proporção percentual que cada Estado detenha na população total do País.  
4o. - As desapropriações fins de reforma agrária promovidas pela União, Estados e  
Municípios, serão sempre precedidas de prévia e justa indenização em dinheiro, vedando-se ao  
desapropriante a imissão na posse dos bens desapropriados, até que seja efetivada a aludida  
indenização, fixada pelo Juízo competente.  
5o. - É de competência da União, após disposição de terras públicas inexploradas  
próprias, dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal, promover a desapropriação de  
propriedade territorial rural, para fins de reforma - agrária, mediante pagamento prévio de  
justa indenização, em títulos da dívida pública, com cláusula de exata atualização monetária,  
resgatáveis no prazo de dez anos, em parcelas semestrais e sucessivas, assegurada a sua  
aceitação, a qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo federal ou  
obrigações do expropriado para com a União. A indenização das benfeitorias, existentes nas áreas  
desapropriadas, será sempre paga em dinheiro:  
a) a desapropriação, de que trata este parágrafo limitar-se-á às áreas inexploradas  
abrangidas por zonas prioritárias, conforme definidas pela política agrícola e fundiária de  
que trata o artigo abaixo;  
b) o volume anual ou periódico das emissões de títulos, para os fins de que trata este  
parágrafo obedecerá o limite de endividamento da União, segundo dispuser a lei;  
c) os proprietários ficarão isentos dos impostos federais, estaduais e municipais que  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 100  

 

incidam sobre a transferência da propriedade objeto de desapropriação, de que trata este  
parágrafo.  
[...] 
Justificativa 
A presente SUGESTÃO é fruto do resultado do IV Congresso Nacional das Associações Comerciais 
realizado em Brasília, nos dias 26 a 28 de abril último, sob o patrocínio da Confederação e promoção 
da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal.  
Buscamos nesse trabalho dois trechos que reproduzimos como justificativa desta proposição.  
“Buscaram, na apreciação das reses e indicações, formular propostas que pudessem contribuir para 
a construção de uma sociedade pluralista, mais aberta, mais justa com igualdade de oportunidade, 
concentrada no respeito ao indivíduo e à liberdade, enfatizando-se que é democracia política, como 
guardião da liberdade que há de assegurar a estimular a realização do progresso através da 
economia de mercado, afastando a onisciência tecnocrática das concessões tuteladas do Estado.  
Nesta perspectiva, avultou a imperiosa necessidade de uma posição mais consistente e mais eficaz, 
na defesa da liberdade em todos os níveis, tais como; liberdade de produzir, liberdade de investir, 
liberdade de prosperar, liberdade de votar e ser eleito pelo voto do povo.  
Pretende-se pura e simplesmente consolidar princípios que vêm tornando duradora a nossa ordem 
social, fazendo frente à sinistra demagogia que ínsita em ameaçar a nossa segurança econômica.  
Parecer:   
   A emenda, que fere múltiplos aspectos dos capítulos da ordem econômica e social, sem dúvida tem 
contribuições significativas ao Substitutivo em elaboração. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:15801 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 300, inciso II  
Dê-se ao inciso II do Art. 300 a seguinte redação:  
"II - a propriedade privada ou estatal"; 
Justificativa 
Reconhece, em igualdade de condição, a propriedade privada e estatal, que deve ser levada em 
consideração quando de formulação dos princípios gerais da ordem econômica.  
Parecer:   
   A propriedade estatal como modalidade de organização dos agentes produtivos é adequadamente 
tratada nos dispositivos subsequentes à definição dos fundamentos e dos princípios orientadores da 
ordenação da atividade econômica.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:16038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dispositivo Emendados  
Título VIII - Da Ordem Econômica e Social  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais da Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade  
do Subsolo e a Atividade Econômica.  
Art. 300, Art. 303 § 3o. e 304.  
1) Acrescentar ao artigo 300, como parágrafo segundo, renumerando-se o atual parágrafo único,  
seguinte.  
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§ 2o. A pequena empresa e a microempresa terão tratamento diferenciado e favorecido dos  
poderes públicos.  
2) Acrescentar ao Art. 303 § 3o. a seguinte redação:  
"§ 3o. - As empresas públicas, as sociedades de economia mista é "as fundações públicas não  
poderão gozar de benefícios, privilégios ou subvenções não extensivas, paritariamente, às do  
setor privado em que atuem." 
Justificativa 
Cabe precisar que a igualdade entre a empresa privada e a do Estado só se justifica quando houver 
real economia, ou seja, quando ambas se apresentarem para perfazer idênticas funções na 
economia.  
3) Suprimir, no Art. 304, caput, o texto “que será imperativo para o setor público e indicativo para o 
setor privado. ” 
JUSTIFICATIVA 
Não é admissível abolir os controles do Estado sobre áreas da economia onde prevaleçam o 
interesse público, como por exemplo, as importações de bens e serviços que impliquem em dispêndio 
de moeda estrangeira, o pagamento de juros, o controle da poluição, a repressão do abuso do poder 
econômico, etc. Caso prospere a redação do projeto, o Estado renunciaria a tais controles sobre o 
setor privado, o que não ocorre em nenhum país.  
Parecer:   
   A primeira abordagem da Emenda, foi aproveitada, em parte, no substitutivo, quando incluímos o 
item IX nos princípios gerais da ordem econômica.  
A segunda parte da Emenda nada acrescenta de substantivo ao parágrafo 3o do artigo 303 do 
Projeto.  
Finalmente, em sua parte final, não concordamos com a supressão proposta, mesmo porque esta 
supressão contraria os princípios que se quer estabelecer para a Ordem Econômica do País, 
baseada na livre iniciativa, na livre concorrência e na propriedade privada, entre outras premissas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16045 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 300 do projeto de Constituição  
- parte referente aos Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do  
Subsolo e Atividade Econômica (Capítulo I, do Título VIII) - a seguinte redação:  
"Art. 300. A ordem econômica:  
a) tem por finalidade o bem-estar geral;  
b) assegurará a livre iniciativa, a propriedade privada dos meios de produção e a valorização do 
trabalho;  
c) estimulará o exercício das atividades econômicas pelas empresas privadas; e  
d) estabelecerá reserva de mercado por prazo determinado por lei, somente para proporcionar  
desenvolvimento tecnológico de setor não desenvolvido." 
Justificativa 
É necessário que fique bem definido na Constituição Federal a ordem econômica e social do País. 
Que a ordem econômica visa assegurar o bem-estar geral da Nação brasileira. Acima de tudo, que 
seja assegurada e livre iniciativa, a propriedade privada dos meios de produção e a valorização do 
trabalho. No tocante à reserva de mercado, que esse mecanismo seja muito bem delineado par ase 
evitar o surgimento de cartórios industriais no País, mas ao mesmo tempo assegurando-se a 
sobrevivência de setores de vanguarda, não desenvolvidos.  
Parecer:   
   A definição dos fundamentos, da finalidade e dos princípios orientadores da ordem econômica 
contida no texto do Projeto já incorpora completamente as disposições pretendidas pela Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:16081 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dê-se ao § único do art. 300 do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 300 - ..........................  
Parágrafo único. Todo projeto econômico público ou privado deverá destinar recursos para 
atendimento das demandas sociais que possam decorrer de sua implantação, sendo  
assegurada a qualquer pessoa o exercício de todas as atividades econômicas, independentemente 
de autorização de órgão público, salvo nos casos previstos em lei". 
Justificativa 
Não consta do texto do projeto nenhuma garantia do tipo aqui proposta. Há a apologia da livre 
iniciativa e da propriedade privada, mas há também textos carregados de condenação a estes 
mesmos princípios. E há ainda todo tipo de regulação e prevenções contra o capitalismo privado. 
Impõe-se, portanto, garantir aos homens e empresas, com iniciativa e recursos, o livre ingresso em 
qualquer atividade, protegendo-os, no texto constitucional, contra os preconceitos, a má vontade, aas 
ideologias da burocracia cuja obrigação primeira é defender sua vocação sociológica, isto é, 
fortalecer seu poder burocrático, regulando, mais e mais, sempre que puder.  
Parecer:   
 Exigir a destinação de recursos para atendimento das demandas sociais decorrentes da implantação 
de projetos econômicos, públicos ou privados, corresponde a fator que onera  
tais empreendimentos, reduzindo sua competitividade.  
Os mecanismos e os esquemas de financiamento do gasto social têm sua sustentação na ordem 
tributária e financeira prevalecente no País, não sendo procedente acresce-la desses  
encargos, como pretendido pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16208 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 300, III.  
- Acrescenta-se ao final do inciso III do Artigo 300 a seguinte expressão: "... e da empresa." 
Justificativa 
A função social da empresa é hoje reconhecida universalmente. E a nossa “Lei das Sociedades por 
ações “ (n° 6404, de 15,12,76) a proclama expressamente, em diversos passagens da sua exposição 
de motivos e em muitos dos seus dispositivos, por exemplo.  
Não se compreende a insistência com que se tenta evitar que este princípio fique explicitado na 
Constituição.  
Parecer:   
   A proposta do ilustre constituinte, de colocar como princípio da Ordem Econômica a função social 
da empresa, é redundante, em nossa opinião. A empresa, intrinsecamente, cumpre uma função 
social pela sua natureza mesma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16403 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 300 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 300 - 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". 
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 do 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 de 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 dois milhões de pessoas, é indispensável conciliar a preservação ambiental com o 
desenvolvimento, como já proclamou a ONU, na Conferência de Estocolmo de 1972;  
Este o claro objetivo da presente proposição.  
Parecer:   
   O texto proposto é restritivo, inadequado, e mesmo desnecessário, pois a defesa do meio ambiente 
é parte integrante dos princípios subordinantes da ordem econômica, como definida no projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16774 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se, no Capítulo I, do Título VIII - Da ordem Econômica e Financeira - matérias conexas -  
renumerando-se as demais, como primeiras disposições, as seguintes.  
"Art. 300 - O pleno emprego e a existência digna, mediante justa distribuição de renda, sem  
discriminações nem privilégios, constituem objetivos prioritários da ordem econômica, a serem  
conquistados com observância dos seguintes princípios:  
I - livre iniciativa;  
II - valorização do trabalho humano;  
III - propriedade privada com função social;  
IV - defesa do meio ambiente;  
V - estímulo à organização e funcionamento da empresa;  
VI - eliminação das desigualdades regionais e sociais.  
Art. 301 - A livre iniciativa, inclusive para exploração da propriedade privada, será exercida com a 
participação dos empregados nos lucros e na administração da empresa.  
§ 1o. - A participação nos lucros não será inferior a vinte por cento (20%) do resultado  
líquido anual, distribuindo-se a metade do seu valor aos empregados, em cotas dos capital social.  
§ 2o. - A participação na administração será efetuada através de representação dos empregados,  
por eles livremente escolhida.  
Art. 302 - É nacional a empresa constituída e sediada no Brasil, com capital e sob incondicional  
controle decisório de brasileiros, domiciliados no País, pessoas físicas ou jurídicas.  
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Art. 303 - O Estado poderá intervir no domínio econômico, inclusive em regime de  
monopólio, para atender a imperativo de segurança ou a relevante interesse nacional.  
Parágrafo único - são vedados o subsídio estatal e a aplicação de recursos públicos a fundo  
perdido em sociedades de economia mista, fundações e empresas que devam funcionar segundo as 
regras e costumes da economia de mercado.  
Art. 304 - Lei complementar, além de disciplinar a intervenção do Estado no domínio  
econômico, disporá sobre o Estatuto da Empresa, com observância dos seguintes princípios:  
a) participação, estabelecida no art. 301;  
b) preferências que devam ser asseguradas às empresas nacionais para exploração de águas,  
energia e riquezas do subsolo;  
c) vedação de trustes, cartéis, monopólios privados e qualquer outra forma de abuso do poder  
econômico;  
d) divulgação das atividades e resultados de empresas controladas por estrangeiros, pessoas  
físicas ou jurídicas, direta ou indiretamente.  
Parágrafo único - Dependem de prévia autorização legislativa, em cada caso, segundo o  
que a lei complementar determinar:  
I - a criação de entidades da administração indireta e suas subsidiárias:  
II - a participação em empresas privadas ou em suas subsidiárias. 
Justificativa: 
O principal objetivo da emenda é assegurar em dispositivos constitucionais o princípio do 
entendimento e harmonia entre os fatores da produção – capital e trabalho – com o propósito de, ao 
longo do tempo, tornar superados os conflitos que se vêm agravando entre as categorias sociais. 
O grande suporte da democracia deverá ser essa filosofia de ação que já está contribuindo para 
mudar definitivamente as tradicionais características do capitalismo liberal e do marxismo 
revolucionário. 
O que importa fundamentalmente a todos é uma boa qualidade de vida mediante a pacífica 
superação das desigualdades chocantes. E a empresa comunitária já vem funcionando como 
principal fulcro de boa distribuição de renda em alguns países mais desenvolvidos do mundo, como o 
Japão e a Alemanha. Nos menos desenvolvidos não se pode prescindir da intervenção do Estado 
para investimentos que não possam ser enfrentados pela iniciativa privada ou com a sua 
participação. 
Por outro lado, tornam-se necessárias realizações somente factíveis pelo Poder Público ou com o 
concurso, sobretudo nas faixas dos serviços. 
A nossa proposta objetiva a consolidação de uma economia que realmente compatibilize a livre 
iniciativa com um capitalismo modernizado pela prestação de obrigações sociais. 
Parecer:   
 As modificações propostas foram atendidas, na maioria dos casos, no Projeto de Constituição.  
Alguns aspectos da Emenda não são matéria Constitucional, como é o caso do art. 301, proposto.  
A definição de empresa nacional está melhor atendida no texto do Projeto de Constituição que é mais 
abrangente e preciso.  
A intervenção do Estado está melhor tratada no Projeto original da Comissão de Sistematização, 
ficando a proposta prejudicada.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:17876 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 300, do Projeto de Constituição, o seguinte § 2o., renumerado o único  
existente como § 1o:  
"Art. 300 - ................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. A lei reprimirá a formação de monopólios privados, oligopólios, cartéis, conglomerados 
financeiros e toda e qualquer forma de abuso econômico". 
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Justificativa: 
Entendemos que a empresa privada é o sustentáculo do sistema capitalista, sem a qual este não teria 
razão de ser. Somos favoráveis ao capitalismo organizado, mas não podemos tolerar qualquer forma 
de abuso econômico. 
É preciso deixar explícito que a lei não permitirá a formação de monopólio, oligopólios, cartéis e 
conglomerados financeiros, como existem atualmente. 
Não tem cabimento os bancos, em funções específicas, por exemplo, acabaram atuando como 
financeiras, seguradoras, corretoras de valores mobiliários, etc. 
Neste sentido é que contamos com o apoio dos dignos Constituintes, para impedimos da vez a 
formação desses verdadeiros monstrengos, que acabarão por engolir todos nós. 
Parecer:   
 Os conglomerados financeiros têm natureza diversa da dos monopólios privados, oligopólios e 
cartéis. Não nos parece pertinente colocar no bojo de Carta Magna assunto de característica tão 
circunstancial, inclusive porque pode ser o interesse nacional, em determinado contexto econômico 
financeiro do País, o incentivo às fusões, incorporações e outras formas de agigantamento das 
empresas financeiras. 
   
   EMENDA:18190 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa Destinada a Reformular os Princípios Gerais da Ordem Econômica e 
Financeira.  
Substitua-se a redação do art. 300 do Projeto, pela seguinte:  
Art.- 300. A ordem econômica fundamenta-se na justiça social e no desenvolvimento, devendo  
assegurar a todos um existência digna.  
§ 1o. A ordenação da atividade econômica terá como princípios:  
I - a valorização do trabalho;  
II - a liberdade de iniciativa;  
II - a função social da propriedade e da empresa;  
IV - a harmonia entre as categorias sociais de produção;  
V - o pleno emprego;  
VI - a redução as desigualdades sociais e regionais;  
VII - O fortalecimento de empresa nacional;  
VIII - o estímulo às tecnologias inovadoras e adequadas ao desenvolvimento nacional.  
§ 2o. - O exercício da atividade econômica, seja qual for o seu agente, está subordinado ao  
interesse geral, devendo realizar-se em consonância com os princípios e objetivos  
definidos nestes Títulos.  
§ 3o - A atividade econômica será realizada pela iniciativa privada, resguardada a ação  
supletiva e reguladora do Estado, bem como a função social da empresa.  
§ 4o. - Considera-se atividade econômica atípica aquela realizada no recesso do lar.  
§ 5o. - A intervenção do Estado no domínio econômico poderá ser mediata ou imediata,  
revestindo a forma de controle, de estímulo, de gestão direta, de ação supletiva e de participação  
no capital das empresas.  
§ 6o - Poder Público intervirá, sob a forma normativa, no controle e fiscalização da atividade  
privada, nos limites de competência fixados nesta Constituição.  
§ 7o - Como estímulo, o Estado incentivará aquelas atividades que interessem ao  
desenvolvimento geral do País.  
§ 8o - A ação supletiva do Estado será restrita, ocorrendo somente quando comprovadamente  
necessária, conforme diretrizes do planejamento econômico. O monopólio será criado em lei  
especial.  
§ 9o - O cooperativismo e o associativismo serão estimulados e incentivados pelo Estado.  
§ 10 - Na exploração da atividade econômica, as empresas públicas e as sociedades de economia  
mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis a empresa privada, incluído o direito ao trabalho e  
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das obrigações.  
§ 11 - A empresa pública que explorar atividade não monopolizada ficará sujeita ao mesmo  
tratamento, assim como ao regime tributário, aplicado às empresas privada que com ela competem  
no mercado.  
Em consequência:  
- Suprima-se o art. 303 e seus parágrafos 1o., 2o., 3o. passando o § 4o. a "caput" do art. 303. 
Justificativa: 
1 – A conceituação de princípios gerais constantes do Projeto provocou desde logo, violenta e 
generalizada repulsa pública, pois comparada com os textos das Constituições de 1967 e 1969, 
redigidas durante o regime militar, mostrava um flagrante retrocesso e comparada ainda com as 
Constituições dos demais países, inclusive com a do Paraguai, o retrocesso aparecia maior.  
Ora, isto não pode permanecer e, certamente, não era intenção dos autores daquele texto mantê-lo 
naqueles termos. Não acreditamos que estivessem empenhados nossa Pátria, oferecendo ao mundo 
uma Constituição que nos colocaria ao nível das colônias africanas e asiáticas do antigo Império 
Britânico. 
2 – Nosso estágio de progresso e as tradições de lutas pela independência nacional permite exigir um 
texto, se não tão moderno quanto a das Constituições europeias, pelo menos representativo da 
realidade nacional, em que os setores retrógrados da sociedade brasileira, posto que poderosos e 
influentes, já constituem minoria, como demonstraram as últimas eleições em que a bandeira de 
todos os candidatos reclamava instituições modernas e de maior autonomia internacional. 
3 – O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, elaborado com a presença e participação de 
representantes de todos os matizes ideológicos, chegou a um consenso que não deve ser 
desprezado. A emenda propõe a retomada das conceituações ali aceitas por conservadores e 
progressistas. 
4 – Afora a art. 300, o art. 303 e seus parágrafos têm redação parecida com o texto da Comissão 
Afonso Arinos. Preferiu-se, todavia, a formulação da Comissão Afonso Arinos para facilitar o 
consenso em torno desses princípios que são fundamentais aos rumos políticos da soberania 
nacional e do desenvolvimento econômico, isento de colonialismo que ainda subsiste no Terceiro 
Mundo e responsável pelos padrões de miséria que existem e continuam se agravando. 
5 – Neste quadro é oportuno recordar às conclusões da Declaração Final da Conferência das 
Organizações Não-Governamentais das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, no Parlamento 
Sueco, de 15 a a17 de maio deste ano: 
“Mais de três bilhões de pessoas no mundo, mesmo após as três décadas de desenvolvimento das 
Nações Unidas, não dispõem de meios suficientes para uma vida digna. Hoje, há mais pobres no 
mundo do que há trinta anos. A distância entre pobres e ricos não diminui, amplia-se. O fardo da 
dívida dos países em desenvolvimento também atinge a marca dos TRILHÕES DE DÓLARES. Este é 
o maior sintoma do fluxo negativo de riqueza dos pobres para os ricos. Enquanto isto, milhões 
morrem a cada ano de fome, desnutrição e falta de assistência médica”. 
Neste quadro, o Brasil ocupa lugar, desgraçadamente, saliente. Os constituintes de 1987 teriam 
imensa responsabilidade histórica se mostrassem ignorância, ou indiferença a esta realidade que 
oprime a maioria absoluta do mesmo povo. 
6 – Por tudo isto é necessário consignar em nossa Carta Política princípios de ordem econômica que 
revelem nossa sensibilidade a essa realidade nacional e internacional e um posicionamento definido 
em favor de mudanças estruturais, como contraído nas campanhas eleitorais que propiciaram a honra 
de estarmos aqui representando este angustiado e sofrido povo.  
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Projeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em 
aspectos que qualificam a matéria e que são pertinentes à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18310 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 300 a seguinte redação:  
Art. 300 - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa, na justiça social, na valorização do trabalho 
e voltada para a empresa privada ou estatal, preferentemente nacional, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, observados os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
Justificativa: 
A redação ora sugerida se propõe a ampliar os fundamentos que devem nortear a ordem econômica, 
de modo a incluir dentre eles a preferência que deve merecer a empresa nacional, privada ou estatal. 
Sem conflitar com o texto contido no Projeto, a fórmula ora proposta parece-nos mais aprimorada, 
razão porque confiamos no acolhimento da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Projeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em 
aspectos que qualificam a matéria e que são pertinentes à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18466 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se como inciso VIII no artigo 300 a expressão "capacitação científica e tecnológica nacional"  
Artigo 300  
Inciso VIII - capacitação científica e tecnológica 
Justificativa: 
A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que orientarão a ordem econômica tem como 
finalidade ressaltar o domínio do conhecimento científico e tecnológico como um dos referenciais 
para o desenvolvimento. 
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Projeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em 
aspectos que qualificam a matéria e que são pertinentes à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:18695 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
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do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se aos Capítulos I e III do  
Título VIII - da Ordem Econômica e Financeira a  
seguinte redação:  
Dê-se ao Título VIII a seguinte redação:  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Do Princípios Gerais  
Art. 185 - A Ordem Econômica, fundada na  
valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos  
existência digna conforme os ditames da Justiça  
Social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e  
sociais;  
VIII - pleno emprego.  
[...] 
Justificativa: 
A redação para 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 à do Projeto). 
Parecer:   
   O ilustre senador José Richa e outros apresentam uma emenda substitutiva ao Título VIII do projeto 
de constituição. Examinando detidamente as sugestões da Sua Excelência, podemos nos apropriar 
de uma série de princípios, os quais incorporamos no substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
  
   EMENDA:18884 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do art. 300.  
Dê-se ao art. 300, do Projeto de Constituição, suprimindo-se o parágrafo único, a seguinte redação:  
"Art. 300 - A ordem econômica, funda-se nas liberdades de iniciativa de mercado e de  
contratação e na valorização do trabalho, tendo por fim assegurar a todos existência digna,  
segundo os ditames da justiça social e os seguintes princípios:  
I - propriedade privada;  
II - função social da propriedade e da empresa;  
III - competitividade do setor produtivo;  
IV - igualdade de oportunidade;  
V - justo tratamento do lucro". 
Justificativa: 
O escopo inicial da presente emenda é expungir, do primeiro artigo que regerá a Ordem Econômica, 
matérias que não se caracterizam como princípios, mas sim como exceções. 
Assim, este primeiro artigo deve conter apenas as normas gerais norteadoras da Ordem Econômica. 
Retiramos, pois, as expressões “soberania nacional”, “defesa do consumidor” e “defesa do meio 
ambiente” e “redução das desigualdades regionais e sociais” por que não são compatíveis com o 
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capítulo “Da Ordem Econômica”, além de já estarem inseridas em outros dispositivos do corpo 
constitucional. 
Eliminamos, também, o parágrafo único do citado artigo, por transferir para a iniciativa privada o ônus 
do atendimento de “demandas sociais”, que é próprio do Poder Público, o qual para exercer suas 
funções cobra uma série de tributos. 
Não tem, pois, cabimento que a iniciativa privada, tão onerada por tributos e contribuições, venha a 
ter mais esta carga tributária, num flagrante desvio de funções de Poder Público para a iniciativa 
privada. 
Cumpre, porém, inscrever dentre os princípios fundamentais que regerão, doravante, a vida 
econômico-social da Nação, os princípios da liberdade de mercado, da liberdade de contratar, da 
competitividade do setor produtivo, e do justo tratamento do lucro. Tratando-se o Brasil de país de 
regime capitalista, a Constituição não pode deixar de contemplar igualmente estes valores como 
agulhas norteadoras da ordem econômica, senão fechando os olhos a uma parcela por demais 
significativa da realidade que nos cerca. 
Contemplá-los significa reconhece-los, sem prejuízos para o ideal de democracia social que se está 
unanimemente a perseguir, já expresso através de outros incisos do próprio dispositivo, como, por 
exemplo, aquele que alude à “função social da propriedade e da empresa”. Significa incluí-los no rol 
dos valores imprescindíveis ao bom desempenho de nossa economia, na medida do interesse 
comum. 
Desta forma, a presente emenda visa, sem alterar os objetivos da redação original, incluir na 
Constituição institutos mais abrangentes e que efetivamente venham regular toda a gama de 
atividades econômicas e sociais, sem prejuízo do desenvolvimento harmônico da sociedade e da 
própria economia do país. 
Ao que concerne ao princípio da função social da empresa, trata-se de outro postulado da ordem 
econômica e social, ao lado da função social da propriedade. 
Com efeito, num contexto de democracia social, não é só a propriedade que deve cumprir funções 
sociais. Também a empresa, como agente econômico, está adstrita ao atendimento do bem comum. 
Parecer:   
   As crescentes distorções que se observa ao nível das estruturas produtivas ao longo do processo 
de desenvolvimento das sociedades não autorizam a supressão dos princípios de "redução das 
desigualdades sociais e regionais", da " soberania nacional", da defesa do consumidor e do meio 
ambiente, como pretendido com a presente emenda.  
Por outro lado, não se justifica onerar adicionalmente os empreendimentos produtivos, sejam públicos 
ou privados, pela obrigatoriedade de comtemplarem recursos em seus projetos para atendimento das 
demandas sociais, já que tal medida representaria flagrante desarticulação dos mecanismos de 
financiamentos prevalecentes na economia.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18957 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
 Acrescente-se inciso VIII no Art. 300 do Projeto de Constituição  
Art. 300  
VIII - Atuação do Estado como empresário na forma da lei, sem privilégios de qualquer natureza  
e rigorosamente sujeita às leis de mercado. 
Justificativa: 
A maneira mais eficiente de restinguir a atuação de estado na economia é condicioná-la as leis de 
mercado, que são as determinantes da sobrevivência das empresas e dos empreendimentos. 
Parecer:   
   A livre iniciativa, fundamento da ordem econômica, de acordo com o projeto, já incorpora a 
possibilidade da atividade produtiva estatal, sendo, assim, desnecessária sua enumeração como 
princípio.  
Ademais, nos dispositivos subsequentes, o projeto delimita o conteúdo do processo de intervenção 
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estatal no domínio econômico, incluindo a atuação empresarial do Estado, e sua subordinação a 
normas e obrigações pertinentes a iniciativa privada.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:19093 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
 Suprima-se o parágrafo único do art. 300, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A matéria tratada no Parágrafo deve ser retirada, pois a obrigatoriedade de atender a demandas 
sociais decorrentes de projetos econômicos depende de cada situação concreta e dos objetivos e 
alcance de cada projeto, sendo, portanto, inconveniente e impróprio erigir essa obrigatoriedade em 
princípio constitucional. 
Parecer:   
 As razões expostas para a supressão sugerida são pertinentes e oportunas.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:19108 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Redija-se o parágrafo único do art. 300 da seguinte forma:  
"Art. 300. ..................................  
Parágrafo único. Todo projeto econômico público ou privado deverá destinar recursos para  
atendimento das demandas sociais que possam decorrer de sua implantação, sendo assegurada a  
qualquer pessoa o exercício de todas as atividades econômicas, independentemente de autorização 
de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei." 
Justificativa: 
Não consta do texto do projeto nenhuma garantia do tipo da aqui proposta. Há a apologia da livre 
iniciativa e da propriedade, mas há também textos carregados de condenação a estes mesmos 
princípios. E há ainda todo um tipo de regulação e prevenções contra o capitalismo privado. Impõe-
se, portanto, garantir aos homens e empresas com iniciativa e recursos o livre ingresso em qualquer 
atividade protegendo-os, no texto constitucional, contra os preconceitos, a má vontade, as ideologias 
da burocracia cuja obrigação primeira é defender sua vocação sociológica, isto é, fortalecer seu poder 
burocrático regulando, mais e mais, sempre que puder. 
Parecer:   
   A emenda acrescenta toda uma parte que descaracteriza a intenção original do texto proveniente 
da Comissão de Sistematização. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19179 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
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 Acrescente-se, no título VIII, capítulo I, após o art. 300, o seguinte artigo, renumerando-se  
os demais:  
Art. A lei estabelecerá incentivos para empresas que empreguem jovens sem experiência  
anterior de trabalho. 
Justificativa: 
A emenda é autoexplicativa. Procura colaborar para a solução do sério problema do primeiro 
emprego, jovens não conseguem emprego porque não têm experiência, e não conseguem 
experiência porque não conseguem empregar. 
Parecer:   
 Embora meritória a intenção, há que deixar ao empregador a liberdade de contratar, de acordo com 
as suas expectativas empresariais, a mão-de-obra necessária ao seu empreendimento, sem 
discriminação por faixa etária, num País em que o subemprego é crônico e a remuneração do 
trabalho, vexatória.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19234 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
 Dê-se ao caput do Artigo 300 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 300 - A Ordem Econômica deve fundamentar-se no reconhecimento da primazia do  
trabalho sobre o capital. A lei assegurará a prioridade da remuneração do trabalho sobre a  
remuneração do capital, especificada aquela pelo atendimento das necessidades básicas do  
trabalhador e dos seus encargos familiares e os seguintes princípios:" 
Justificativa: 
Subscrever emenda idêntica a CNBB, a CÁRITAS BRASILEIRA e o MEB ao lado de milhares de 
eleitores de todo o País. Ao apresenta-la, nos mesmos moldes, queremos prestigiar iniciativa de tão 
grande alcance social, cuja justificação adotamos integralmente, nos termos seguintes. 
“A Constituição deve garantir acesso ao salário justo, capaz de prover às necessidades básicas do 
trabalhador e sua família, inclusive com prioridade à remuneração do trabalho sobre a do capital, 
como direito e dever de contribuir para o bem comum, cabendo a toda sociedade e especialmente 
aos Poderes Públicos a obrigação ao pleno emprego”. 
Parecer:   
 Embora nada se possa opor, do ponto de vista filosófico ou ideológico, ao texto sugerido, não cabe 
ao texto constitucional, e, especificamente na definição dos fundamentos e princípios da ordem 
econômica, fixar norma que venha infringir o sistema econômico vigente no País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19374 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Capítulo I, do Título VIII, do Projeto de Constituição (arts. 300 a 316 - matéria  
conexa), a seguinte redação:  
Art. 300 - A ordem econômica será construída a partir da utilização racional dos recursos  
naturais existentes no espaço geográfico nacional, mediante a institucionalização de planos  
nacionais, regionais, estaduais, microrregionais e municipais de desenvolvimento integrado,  
envolvendo a organização do território, o crescimento econômico, o progresso social e o  
aperfeiçoamento das instituições, tendo por objetivo fundamental a construção de uma ordem  
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social justa, igualitária e participativa, aplicando em regime de pleno emprego:  
I - Os recursos de capital instalado, os recursos financeiros disponíveis e os recursos  
exógenos economicamente justificáveis;  
II - A força de trabalho, representada pela população economicamente ativa;  
III - Os recursos tecnológicos adequados.  
Art. 301 - A ordenação das atividades econômicas terá como princípios:  
I - A liberdade de iniciativa;  
II - A valorização do trabalho;  
III - A função social da propriedade e da empresa;  
IV - A harmonia entre as categorias sociais de produção;  
V - O pleno emprego dos fatores de produção;  
VI - A redução das desigualdades sociais e regionais;  
VII - O fortalecimento da empresa nacional;  
VIII - O estímulo às tecnologias inovadoras e adequadas ao desenvolvimento nacional;  
IX - A defesa do meio ambiente natural;  
X - A defesa do consumidor e do usuário.  
Parágrafo único - Todo projeto econômico público ou privado destinará recursos para o  
atendimento das demandas sociais que possam decorrer de sua implantação.  
[...] 
Justificativa: 
Nesta proposta, a Ordem Econômica tem estreita conexão e vinculação com a proposta de emenda 
do mesmo autor em relação aos Princípios Fundamentais, contido no Título I. 
O enunciado básico da proposta de emenda ora apresentada conduz uma visão geral e abrangente 
da Ordem Econômica e dos seus pressupostos, a partir da ótica do aproveitamento racional dos 
recursos naturais, mediante a intervenção dos demais fatores da produção conducentes ao 
desenvolvimento econômico – capital, trabalho, tecnologia. Nesta condição, a ordenação das 
atividades econômicas tem como princípio os fatores mencionados na proposta de emenda contida 
no art. 301, que são os principais condicionamentos dos mecanismos de mercado, onde a iniciativa 
privada e a ação do Estado se completam e harmonizam, posto que são, neste enfoque, 
interdependentes e complementares. 
A emenda estabelece parâmetros constitucionais para a ordem econômica, não descendo a detalhes 
da competência de lei. 
Parecer:   
   A emenda, na verdade um substitutivo ao capítulo I da Ordem Econômica, não traz nenhuma 
contribuição relevante aos dispositivos onde tenta modificar e, em sua grande maioria  
meramente repete o texto do projeto, notadamente em seus itens principais como a intervenção do 
estado de empresa nacional e o papel do capital estrangeiro na economia nacional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19852 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
 Acrescente-se ao Inciso VI, do art. 300, Capítulo I, do Título VIII, que define os princípios da ordem 
econômicas, o seguinte:  
"Art. 300 - ................................  
............................................  
VI - defesa do meio ambiente e uso sustentado dos recursos naturais; 
Justificativa: 
A enunciação, dentre os princípios da ordem econômica, do princípio da defesa do meio ambiente 
ficou incompleto, visto que a utilização dos recursos naturais, por imperativo de natureza econômica, 
se não tiver vinculado ao princípio do uso sustentado poderá comprometer sensivelmente àquele. A 
emenda objetiva, assim, suprir essa lacuna do texto do Projeto de Constituição. 
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Parecer:   
   O acréscimo de um termo técnico à expressão já consagrada - defesa do meio ambiente - além de 
não introduzir melhora, possibilitará interpretação diversa, em prejuízo evidente da clareza requerida 
à norma jurídica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20147 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
No art. 300, os itens passam a ter a seguinte definição:  
Art. 300 - ..................................  
I - propriedade privada dos meios de produção;  
II - igualdade de oportunidades;  
III - livre concorrência;  
IV - obrigação social da propriedade;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - extinção das desigualdades regionais e sociais. 
Justificativa: 
Propomos a alteração dos itens do Art. 300, do projeto de constituição, na forma a assegurar uma 
Ordem Econômica mais justa e participativa. 
Parecer:   
   A enumeração de princípios da ordem econômica estabelecida pela presente emenda não traz 
qualquer modificação e/ou acréscimo de conteúdo relativamente ao constante no Projeto  
de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20482 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
 Substitua-se o artigo 300, parágrafo único pelo seguinte:  
Art. 300, parágrafo único  
Parágrafo único - Todos os brasileiros são livres para o exercício de qualquer atividade  
econômica que o Estado não limitará, exceto quando essa limitação, estabelecida em lei, tiver por  
objetivo estabelecer medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde e integridade dos que nela  
trabalham ou dos que estejam sujeitos a seus efeitos nocivos. 
Justificativa: 
É preciso acabar com o espírito corporativo que hoje infesta o País, estabelecendo, por via 
constitucional, a plena liberdade para o exercício de toda e qualquer atividade econômica ressalvados 
os preceitos legais relativos à proteção do meio ambiente e à salubridade dos empregados. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição não estabelece, para os brasileiros, qualquer limitação ao exercício de 
atividade econômica.  
Quaisquer limitações que se fizerem necessárias serão fruto de situações particulares, devendo ser 
objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:20484 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 300 pelo seguinte:  
Art. 300 - A ordem econômica terá por base a liberdade de iniciativa individual, a economia de  
mercado e a livre competição e por finalidade a promoção do desenvolvimento econômico e a  
equitativa participação de todos nos benefícios da riqueza coletiva, com o fim de promover a justiça  
social e garantir a plena realização individual.  
Com base nesses princípios, a empresa econômica tem responsabilidade social com os seus  
empregados, quer em relação à justa distribuição dos lucros e benefícios, quer em relação à  
manutenção do emprego. 
Justificativa: 
Para definir o papel da empresa privada na ordem econômica, não é necessário mais do que um 
artigo como o que propomos através desta emenda. 
Parecer:   
   A emenda representa contribuição positiva ao Projeto de Constituição, e está contemplada, em 
seus aspectos essenciais, no referido projeto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20532 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capítulo I do Título VIII  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica  
Substitua-se o texto constante do Capítulo I do Título VIII do Projeto de Constituição do Relator, 
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica  
Art.127 - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social do uso da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - observação das leis naturais do mercado.  
[...] 
Justificativa 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
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“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 
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 
uma nova consistência na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o 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 mais elevados.  
Parecer:   
   A emenda, na verdade um substitutivo ao capítulo I da Ordem Econômica, não traz nenhuma 
contribuição relevante aos dispositivos onde tenta modificar e, em sua grande parte, meramente 
repete o texto do projeto, notadamente em seus itens principais como intervenção do estado, 
definição de empresa nacional e papel do capital estrangeiro na economia nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20699 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
1. Mantém no capítulo III (Dos Direitos Coletivos), do Título II (Dos Direitos e Liberdades 
Fundamentais), a íntegra do texto do projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, 
referente aos direitos do consumidor:  
Art. 17 São direitos e liberdades coletivos invioláveis:  
IX - O CONSUMO  
a) É da responsabilidade do Estado controlar o mercado de bens e serviços essenciais à  
população sem acesso aos quais a coexistência digna é impossível,  
b) o Estado proverá o mínimo indispensável ao consumo essencial dos brasileiros sem capacidade  
aquisitiva, atendendo para esse efeito o disposto no art. 12, item I, alíneas "b", "c" e "d":  
c) as associações sindicatos e grupos da população são legitimados para exercer, com  
o Estado, o controle e a fiscalização de suprimentos, estocagens, preços e qualidade dos  
bens e serviços de consumo:  
d) o Congresso Nacional instituirá, por lei complementar, Código de Defesa do Consumidor.  
2. Mantém, no Capítulo I (dos Princípios Gerais da Intervenção do Estado, do Regime de  
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica), do Título VIII (Da Ordem Econômica e  
Financeira), a íntegra do texto do projeto de Constituição , da Comissão de Sistematização,  
referente aos Diretos do Consumidor:  
"Art. 300 - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho  
humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
..................................................  
V - defesa do consumidor;  
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3. Mantém, na Seção I (Da Saúde), do Capítulo II (Da Seguridade Social, do Título IX (Da Ordem  
Social), a íntegra do artigo 347, item I a VIII e parágrafo único, do projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização nas partes referentes aos Direitos do Consumidor. 
Justificativa: 
Em 23 de abril do corrente ano, durante a realização do 8º Encontro Nacional de Entidades de Defesa 
do Consumidor, que contou com a participação de representantes de todos os Estados e de países 
da Europa, Portugal e Espanha, da América Latina, Uruguai, Argentina, Chile, Peru e do Caribe, 
Cuba, os PROCONS Estaduais e Associações Civis de Defesa do Consumidor encaminharam 
propostas para que dispositivos sobre os Direitos do Consumidor encaminharam propostas para que 
dispositivos sobre os Direitos do Consumidor constassem da Nova Constituição, referendadas por 
38.696 assinaturas populares. 
A luta, hoje, é pela manutenção dos textos sobre Direitos do Consumidor que já constam do Projeto 
de Constituição. 
Sendo os Direitos do Consumidor universalmente reconhecidos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), organismo internacional do qual o Brasil é um dos países fundadores, esses Direitos 
merecem tratamento constitucional, devendo prevalecer, como princípio da nova Carta Magna, os 
textos referentes ao assunto e constantes do Projeto de Constituição, da Comissão de 
Sistematização. 
 
AUTOR CARMEZITA RIBEIRO DE BARROS E OUTROS (38.696 Subscritores) 
 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA DE MINAS GERAIS. 
- MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA DE NOVA LIMA, e 
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA – BELO HORIZONTE. 
 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE-45, de 1987 
“Dispõe sobre a proteção do consumidor”. 
 
Entidades Responsáveis: 
- Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais,  
- Movimento das Donas de Casa de Nova Lima, 
- Associação Comunitária do Bairro Santa Terezinha – Belo Horizonte, 
- E sete outras associações. 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 38.696 eleitores e apresentada por dez entidades associativas, a presente emenda 
objetiva tornar definitivos os princípios de proteção do consumidor inscritos no texto do Projeto de 
Constituição. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº 
00045-8, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A Emenda mantém, no Capítulo III (Dos Direitos Coletivos), do Título II (Dos Direitos e Liberdades 
Fundamentais), a íntegra do texto do Projeto de Constituição, referente aos direitos do consumidor. 
Por esta razão, votamos por sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20710 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos Princípios Gerais, etc.), do Título VIII (Da Ordem  
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Econômica e Financeira) os seguintes artigos:  
"Art.- A ordem econômica tem por finalidade a satisfação das necessidades humanas, visando  
assegurar a todos o bem-estar, devendo ser organizada dentro do respeito à liberdade de  
iniciativa, à propriedade privada dos meios de produção e aos direitos do trabalhador.  
Art. A economia organizar-se-á segundo as leis de mercado, cabendo preferencialmente às  
empresas privadas, com o estímulo, o apoio e a fiscalização do Estado, explorar as atividades  
econômicas.  
Art. Na disciplina das atividades econômicas, serão rigorosamente observados os princípios do  
Estado de Direito, não podendo ser estabelecidas obrigações a não ser em lei, respeitada a  
igualdade entre os interessados e sob o crivo do Judiciário.  
Art. Em caráter excepcional, poderá o Estado desempenhar atividade econômica, ainda que sob a  
forma de monopólio, autorizado por lei especial.  
Art. É livre a associação de capital e pessoas para a exploração de atividade econômica.  
Art. É garantida a liberdade de concorrência, bem como a igualdade entre as empresas, não se  
permitindo discriminação entre elas, em virtude da origem do capital.  
Art. A propriedade haverá de ter função social, de modo que a lei reprimirá o abuso do  
poder econômico, especialmente quando caracterizado pelo domínio de mercados, a  
eliminação de concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.  
Art. É garantido o direito de propriedade. Não haverá expropriação salvo, em casos definidos  
previamente em lei, de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social mediante prévia e  
justa indenização em dinheiro.  
Art. Não será permitida intervenção estatal no processo econômico que resulte em limitação à  
rentabilidade da empresa privada, dificuldade para seu desenvolvimento tecnológico ou restrição a 
sua livre gestão.  
Art. Será garantida ao trabalhador a participação no resultado da atividade econômica,  
sendo-lhe assegurada condição de trabalho e de vida compatíveis com a dignidade humana." 
Justificativa: 
Inconteste a importância da medida proposta. 
Não é sem fundamento que essa Emenda contou com o apoio de representantes ilustres como os 
Srs. Mario Amato – na qualidade de Presidente da Federação das Indústrias Paulistas e do Centro de 
Indústria de São Paulo – e Abram Szajman – Presidente da Federação do Comércio do Estado de 
São Paulo e do Centro de Comércio desse mesmo estado sulista. 
Empresários e indústrias preocupam-se com os descaminhos da atual política econômica e, com os 
prejuízos do sistema estatizante, sem equivalentes e necessários organismos de rigorosa fiscalização 
das atividades das empresas sob controle governamental. 
O brasileiro, povo que sempre viveu de esperanças e esperas, não mais aceita o papel de “fiscal” 
solitário de políticas sempre alteradas, porque são alijadas da realidade nacional. 
O número de subscrição diz melhor da relevância da função social à propriedade, da Urgência, enfim, 
de dispositivos legais que reprimam o abuso do poder econômico. 
 
AUTOR: HERMANO PEREIRA SAMPAIO E OUTROS (30.000 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE-35, 1987 
“Dispõe sobre princípios da livre iniciativa” 
Entidades Responsáveis: 
- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; 
- Centro das Indústrias do Estado de São Paulo; 
- Federação do Comércio do Estado de São Paulo. 
 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por mais de 30.000 eleitores e apresentada por quatro entidades associativas, a presente 
emenda garante ao trabalhador a participação no resultado da atividade econômica, sendo-lhe 
assegurada condição de trabalho e da vida compatível com a dignidade humana. 
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Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos, analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que essa, segundo informações da Secretaria, atende às exigências 
previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de 
que a Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE-00035-1, reservada a 
apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A emenda popular em questão dispõe sobre os princípios gerais da ordem econômica e intervenção 
do Estado. Em dez artigos, sustenta a liberdade de iniciativa e associação, a propriedade privada dos 
meios de produção, os direitos do trabalhador, a liberdade de concorrência segundo as leis de 
mercado, o predomínio do Estado de Direito, a função social da propriedade, a igualdade entre 
empresas, independentemente da origem do capital. Quanto ao Estado, admite, excepcionalmente, a 
atividade econômica desse, mesmo o monopólio, se autorizado por lei especial. Nega a intervenção 
estatal que limite a rentabilidade, dificulte o desenvolvimento tecnológico ou restrinja a livre gestão 
das empresas.  
Há concordâncias, há diferenças, se cotejada a iniciativa com o projeto resultante da Comissão de 
Sistematização, mas as linhas gerais defendidas na emenda orientam, sem dúvida, o nosso trabalho. 
Consideramos por isso meritória a iniciativa, a qual, se não acolhemos na íntegra, perpassa todo o 
processo de entendimentos que vimos desenvolvendo a respeito de um texto definitivo de 
Constituição.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 

 
 
___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21623 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 225 a seguinte redação:  
Art. 225 - A ordem econômica fundada na valorização do trabalho, na dignidade humana, na  
livre iniciativa e na intervenção do Estado, tem por fim assegurar a todos existência digna,  
conforme os ditames da justiça social e os seguintes princípios. 
Justificativa: 
Os próprios princípios expressos nos incisos do artigo não podem prescindir da presença do Estado 
como agente da ordem econômica. 
Parecer:   
   A natureza da intervenção do Estado já é prevista no artigo 228 do Substitutivo. Entendemos que a 
sua generalização, como filosofia para a Ordem Econômica, segundo quer a Emenda do nobre 
Constituinte, equivaleria a descaracterizar os princípios desta Ordem Econômica que se implementar 
na Nova Carta.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:21872 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 225  
Inclua-se no substitutivo o item x ao art. 225  
Art. 225 - ...............................  
X - expansão das oportunidades de emprego produtivo. 
Justificativa: 
É necessário que os princípios reitores da ordem econômica e social impeçam a recessão originária 
da ação ou omissão do Estado. 
Havendo a obrigação de expandir os empregos produtivos o governo não pode adotar procedimentos 
recessivos. 
Parecer:   
   O inciso VIII do artigo 225 do Substitutivo, ao colocar o pleno emprego como um dos princípios da 
ordem econômica, prejudica a Proposta do nobre Constituinte. O objetivo de pleno emprego é bem 
mais amplo que "a expressão das oportunidades de emprego produtivo", conforme sugere o Autor da 
Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:22201 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 255  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte item X ao Art. 225:  
Art. 225 - ..................................  
I - ........................................  
X - a expansão das oportunidades de emprego produtivo. 
Justificativa: 
A presente emenda representa o fomento da ordem econômica do nosso país. 
Parecer:   
   A expressão “pleno emprego”, constante do Substitutivo ora emendado, deve ser mantido por ser 
mais genérica e conter a totalidade da expressão "a expansão das oportunidades de emprego 
produtivas" sem a restrição desta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22202 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Item IX do Art. 225  
Emenda Modificativa  
Art. 225 - ..................................  
I - ........................................  
IX - tratamento favorecidos às atividades agropecuárias e às empresas nacionais de pequeno porte. 
Justificativa: 
A Constituinte não contemplou as atividades agropecuárias com um tratamento favorecido como 
acontece em todos os países do mundo. 
Parecer:   
   O tratamento favorecido às pequenas empresas (o que não exclui as pequenas empresas 
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agropecuárias) já é contemplado no Substitutivo do Relator. Todavia, estender tratamento favorecido 
a todo um setor da economia - a agropecuária, a nível constitucional, não parece adequado.  
Formas de tratamento favorecido à agropecuária podem ser estabelecidas através de legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22421 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos 3o., 4o. e 225:  
Art. 3o. São objetivos fundamentais da República.  
I - garantir o desenvolvimento e a independência nacionais;  
II - promover a dignidade da vida, a igualdade de oportunidade de realização pessoal e abolir todas 
as formas de opressão e exploração;  
III - empreender a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais;  
IV - promover a superação dos preconceitos de raça, cor, sexo, idade e de todas as outras formas  
de discriminação.  
Art. 4o. - O Estado é instrumento e mediação da soberania do povo que a exerce através das  
formas de participação direta previstas nesta Constituição e do exercício harmônico e  
independente dos poderes Legislativos, Executivo e Judiciário.  
Parágrafo Único - A cidadania é a expressão individual da soberania do povo.  
..................................................  
Art. 225 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa e  
subordinada aos objetivos fundamentais da República, é regida pelos seguintes princípios:  
I - propriedade privada;  
II - função social da propriedade;  
III - livre concorrência;  
IV - defesa do consumidor;  
V - defesa do meio ambiente;  
VI - pleno emprego;  
VII - tratamento favorecido às empresas  
nacionais de pequeno porte. 
Justificativa: 
A alteração em bloco dos três artigos em pauta se justifica pela correlação e interligação que o art. 3º 
e o 225 propostos passam a ter. Quanto ao artigo 4º, conforme proposto, está presente na emenda 
em razão da inversão de ordem promovida, de vez que na redação atual ele é o art. 3º. 
Ao invés de “tarefas fundamentais do Estado”, julgamos mais preciso e denso falar em “objetivos 
fundamentais da República”. A ideia de República precisa ser restaurada e o conceito de objetivo tem 
melhor adequação à amplitude dos incisos emendados. 
O novo inciso II reincorpora ao texto a forte ideia da “dignidade da vida”, belíssima contribuição da 
Espanha democrática ao direito constitucional, bem como o ideal liberal de substantivo conteúdo 
social trazido na expressão “igualdade de oportunidades de realização pessoal”. O objetivo de “abolir 
todas as formas de opressão e exploração”, aprovado, como o da dignidade da vida, pela 
subcomissão e pela comissão temática retorna para reforçar a ideia de “uma sociedade livre, justa e 
solidária”, consubstanciada no art. 1º. 
O art. 4º, que é o art. 3º do Substitutivo reincorpora o conceito liberal do Estado como instrumento e 
mediação da soberania popular, igualmente consagrado pela subcomissão e comissão temáticas. 
Restaura-se, no texto, a ideia de que o Estado não é um fim em si mesmo, configurando, ao 
contrário, o meio que o povo soberano constitui para assegurar a consecução dos objetivos da 
nacionalidade consolidada na República. 
Restaura-se também a ideia da participação popular direta como expressão da soberania, assim 
como se faz com o conceito de cidadania, outro do qual nossa Pátria tem estado carente. Finalmente, 
resgata-se a ideia da harmonia e independência dos poderes institucionais. 
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Definidos os traços gerais da República e do caráter de mediação do Estado, é possível escoimar o 
artigo inicial do capítulo da ordem econômica de repetições desnecessárias. Consagrando-se, no art. 
225, que a ordem econômica está subordinada aos objetivos fundamentais da República, pode-se 
enxugar o texto do referido artigo das redundâncias: “existência digna”, “justiça social”, “soberania 
nacional” e “redução das desigualdades regionais e sociais” integram, enquanto substância, 
respectivamente os incisos II, I e III do art. 3º, ao qual o art. 225 passa a fazer remissão. 
Além do mais, a afirmação de que a ordem econômica se subordina aos objetivos fundamentais da 
República é mais forte e densa do que a flácida repetição de expressões já batidas e rebatidas. 
Parecer:   
 As alterações propostas são grandes demais para que possamos aceitá-las, tendo em vista 
sobretudo o tratar-se de uma única emenda com este teor. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22551 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva) Título VIII - Capítulo I  
Incluir, no art. 225, após a expressão "livre iniciativa", a expressão "subordinada à função social". 
Justificativa: 
O aspecto social precisa ficar ressaltado dentro da Constituição como prevalente. É inaceitável o que 
prejudica o conjunto da sociedade. O único interesse da chamada ordem econômica só pode ser o 
bem-estar coletivo. 
Parecer:   
   A ordem econômica é uma relação entre capital e trabalho. Dessa ordem decorrem princípios que a 
expressam. Um desses é a função social da propriedade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22959 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título VIII - Capítulo I  
Acrescente-se um parágrafo único ao art. 225, com a seguinte redação:  
"Art. 225 - .............................. 
Parágrafo único - Para realizar sua destinação social, o Estado poderá nacionalizar ou socializar os 
diversos meios de produção ou neles intervir." 
Justificativa: 
A função do Estado deve ser eminentemente social. Daí, a necessidade de se reservar ao Estado o 
poder referido na emenda. 
Parecer:   
   O dispositivo proposto pela Emenda contraria os princípios econômicos que se quer implementar 
através do caput do artigo 225 do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23113 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Art. 225.  
O Art. 225 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 225 - A Ordem Econômica constitui-se na coexistência harmônica dos diversos agentes  
produtivos objetivando a consecução de Justiça Social e do desenvolvimento e obedece os 
seguintes princípios:  
I - a correspondência de obrigação social a toda e qualquer propriedade dos bens e meios de  
produção;  
II - a valorização do trabalho frente ao capital;  
III - a subordinação do poder econômico ao poder político representativo dos interesses da maioria;  
IV - a participação dos trabalhadores, de forma representativa, na gestão, e, direto, nos lucros das 
empresas;  
V - A democratização da planificação econômica participativa e descentralizada;  
VI - a liberdade de iniciativa subordinada à obrigação social da propriedade;  
VII - O desenvolvimento da ação cooperativa e o fortalecimento das micros, pequenas e médias  
empresas;  
VIII - O controle democrático das empresas estatais;  
IX - a redução das desigualdades econômicas e sociais, entre as regiões e entre campos e cidade;  
X - O fortalecimento da empresa nacional;  
XI - o estímulo aos desenvolvimentos tecnológicos e de processos produtivos adequados às 
condições nacionais;  
XII - o respeito ao consumidor, aos recursos naturais e ao meio ambiente;  
XIII - a igualdade de oportunidade;  
XIV - o pleno emprego. 
Justificativa: 
Entendemos, como, aliás, a prática concreta vem demonstrando, corresponder, não apenas ao 
anseio do povo, mas a uma necessidade vital, que a Ordem Econômica se consubstancia na 
possibilidade de convivência harmônica de distintos e diversos agentes produtivos, todos eles 
visando objetivos sociais comum ou sejam os agentes econômicos privados, públicos, cooperativados 
e associados. 
Parecer:   
   A sugestão do ilustre Constituinte, através da sua emenda, contraria o enorme consenso já obtido, 
junto aos Senhores Constituintes, quanto à redação do artigo 225 do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23425 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 225 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator:  
Art. 225  
X - Liberdade de iniciativa;  
XI - Valorização do trabalho como condição de dignidade humana  
XII - Expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
XIII - Igualdade de oportunidade. 
Justificativa: 
A finalidade da Ordem Econômica é visar e propiciar o desenvolvimento nacional, tendo por base 
esses seguintes princípios logicamente se fundamentará nos princípios de uma adequada justiça 
social e, logrará êxito em seus objetivos assegurados a todos, indiscriminadamente, uma existência 
digna, conciliada a liberdade de iniciativa à valorização do trabalho. 
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Parecer:   
   O item X, XI e XII da emenda já estão atendidos pelo Projeto de Constituição.  
Não parece adequado ou mesmo necessário colocar a "igualdade de oportunidades" como princípio 
da ordem econômica.  
Pode-se falar em igualdade dos cidadãos perante as leis.  
Todavia, na esfera econômica, em uma sociedade baseada na propriedade privada, pode-se falar em 
liberdade de iniciativa, mas não há como assegurar, em termos constitucionais, o cumprimento do 
princípio de "igualdade de oportunidades".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23878 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescentar inciso X ao art. 225 do Projeto de Constituição.  
X - incentivos fiscais à industrialização dos produtos do solo e do subsolo, realizada no imóvel. 
Justificativa: 
Trata-se da proposta que restaura o justo tratamento dado pela Constituição de 1967, no seu Título I, 
Capítulo V, art. 19, § 8º. Além de criar estímulos à instituição de pequenos e médios 
empreendimentos agroindustriais, propicia a geração de novos empregos, bem como, a fixação do 
homem que vive no meio rural. 
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada 
a intenção de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24253 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se como Item I do Art. 225 do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização, 
renumerando-se os demais itens, o seguinte princípio:  
I - Produção de Bens Essenciais. 
Justificativa: 
A presente emenda visa corrigir uma omissão do Artigo 225 no que tange a produção de bens 
essenciais. Esse princípio é mola fundamental na garantia de “uma existência digna a todos” 
assegurada, conforme o referido artigo, pela Ordem Econômica. 
Parecer:   
   A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, sem, contudo, estender-se em aspectos que são pertinentes à lei 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24639 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
 Inclua-se no art. 225 o seguinte:  
Parágrafo único - "Nenhum monopólio será estabelecido senão pela forma e nos termos da lei,  
sendo diretamente executado pelo Poder Público, vedada a participação, nos lucros dele  
resultantes, de pessoas, entidades ou instituições particulares." 
Justificativa: 
O monopólio só deve ser admitido, mediante lei do Congresso. E, ainda assim, dos lucros gerados 
pela atividade monopolizada, não devem participar pessoas físicas ou jurídicas, na medida em que 
isto constitui um privilégio de ordem econômica, inconcebível num regime democrático e liberal. 
Parecer:   
   A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Substitutivo do Relator, sem, contudo, estender-se em 
aspectos que são pertinentes à lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24709 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 225 pelo seguinte:  
Art. 225 - A ordem econômica terá por base a liberdade de iniciativa individual, a economia de  
mercado e a livre competição e por finalidade a promoção do desenvolvimento econômico e a  
equitativa participação de todos nos benefícios da riqueza coletiva, com o fim de promover a justiça  
social e garantir a plena realização individual.  
Com base nesses princípios, a empresa econômica tem responsabilidade social com os seus 
empregados quer em relação à justa distribuição dos lucros e benefícios, quer em relação à 
manutenção do emprego. 
Justificativa: 
Para definir o papel da empresa privada na ordem econômica, não é necessário mais do que um 
artigo como o que propomos através desta emenda. 
Parecer:   
 Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação, como está 
proposta, não seja incluída.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25035 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
TÍTULO VIII - CAPÍTULO I  
Inclua-se, no art. 225, um inciso com a seguinte redação:  
"Art. 225 - ................................  
..................................................  
X - redistribuição da riqueza e da renda nacional." 
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Justificativa: 
A proposta da emenda é tão importante quanto as outras contempladas nos incisos já constantes do 
Projeto. 
Parecer:   
 Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação, como está 
proposta, não seja incluída.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25882 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendados: Art. 225 e 244.  
Substitua-se, no Título VIII - Da Ordem Econômica e Financeira; Capítulo I - Dos Princípios Gerais, 
da Intervenção do Estado, do Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a 
redação dada aos artigos 225 a 244, pela seguinte, renumerando-se os demais artigos:  
Art. 225 - A Ordem Econômica tem por fim reativar o desenvolvimento nacional e está fundada  
na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano.  
Art. 226 - O Estado apenas participará das atividades econômicas se o setor privado não for  
capaz de desenvolvê-las, podendo supri-lo, em regime de concorrência sem privilégios.  
§ Primeiro - As empresas transnacionais controladas por capitais nacionais, estrangeiros  
ou do Estado, sediadas no País, terão o mesmo tratamento legal, na exploração das atividades  
econômicas.  
§ Segundo - Às empresas transnacionais estrangeiras apenas será outorgado tratamento  
restritivo, se no país de sua origem ou de sua sede houver idênticas restrições às empresas  
transnacionais brasileiras.  
Art. 277 - A repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado por domínio de mercado e  
eliminação de concorrência, será definida em lei complementar, submetendo-se à sua disciplina as  
empresas privadas e as do Estado.  
Art. 288 - A União poderá promover desapropriação territorial rural, mediante pagamento de justa 
indenização, em dinheiro ou títulos da dívida pública, com cláusula de exata correção monetária para 
um prazo máximo de 10 anos, permitindo-se sejam utilizados na quitação de débitos federais, a 
qualquer tempo, de natureza tributária ou não.  
Parágrafo único - Para efeitos de reforma agrária, as desapropriações não podem incidir sobre terras 
produtivas.  
Art. 299 - A intervenção do Estado no domínio econômico, sempre temporária, para regular  
distorções de mercado, evitar conflitos sociais e promover o desenvolvimento, só poderá ser  
autorizada por lei de iniciativa do presidente da República ou do Congresso, ouvida Comissão  
Bicameral, que proporá os limites da intervenção e os meios orçamentários para suportá-la.  
Art. 230 - O monopólio apenas será autorizado pelo Congresso Nacional por lei especial aprovada  
pela maioria absoluta de ambas as Casas.  
Parágrafo único - A pesquisa e a lavra do petróleo em território nacional constituem  
monopólio da União, exceção feita à hipótese de contrato de risco, autorizado por lei.  
Art. 231 - A redução das desigualdades econômicas regionais não poderá implicar  
restrições ao desenvolvimento dos estados mais evoluídos.  
Art. 232 - O regime das empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público não será 
distinto do regime aplicável às demais empresas que participam da ordem econômica nacional. 
Justificativa: 
A Ordem Econômica baseia-se na iniciativa empresarial, suportada pela conjunção simultânea de 
trabalho e capital. 
Em uma Constituição sintética, que apenas veicula princípios gerais, capazes de permanecerem no 
tempo, além das conjunturas e das circunstâncias episódicas, deve-se evitar a particularização de 
situações. 
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O anteprojeto de oito artigos objetiva criar tais condições. 
A livre iniciativa tem-se revelado no correr dos anos mais eficaz que a iniciativa estatal no campo da 
Economia, visto que a empresa do Estado tende a ser utilizada como instrumento de exercício do 
poder e para outros objetivos que não os estritamente empresariais. Seu desempenho, portanto, é 
mais oneroso para o cidadão e inferior, quanto aos resultados, para a comunidade do que a atuação 
das empresas privadas. Tal diagnóstico é idêntico em todos os países e períodos históricos, sem 
exceção. 
Desta forma, o anteprojeto opta pela iniciativa privada, insiste na valorização do trabalho, não 
desestimula o capital nacional ou estrangeiro, impondo a este último apenas as restrições que em 
seu país de origem ou de sede forem impostas ao capital nacional, equipara as empresas estatais às 
privadas, na busca da eficiência, e reduz a intervenção do Estado apenas a evitar abusos do poder 
econômico e para suprir insuficiências do setor privado. 
No campo da reforma agrária permite-a no concernente às terras improdutivas, visto que se fosse 
possível permiti-las em terras produtivas geraria clima de intranquilidade, que resultaria do 
desestimulo à atuação daqueles ruralistas que têm permitido ao Brasil estar entre os grandes 
produtores de grãos no mundo, sobre possuir pecuária de expressões. 
Toda Constituição que explicita demais, dura de menos. Os princípios gerais devem ser amplos e 
claros, permitindo flexibilidade de atuação parlamentar, no tempo, capaz de adaptá-los às realidade, 
crises, desafios e necessidades de cada período histórico. 
Parecer:   
 Aprovada, em parte, nos termos do 2o. Substitutivo. 
   
   EMENDA:26954 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 225, o seguinte Item X:  
"X - repressão ao abuso de poder econômico que tenha por fim dominar os mercados nacionais,  
eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros." 
Justificativa: 
É fundamental que figura no texto constitucional o princípio basilar da repulsa ao abuso do poder 
econômico, definindo, para o fim da repressão devida, as suas principais formas de manifestação. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda já é contemplado pelo parágrafo 3o. do art. 228 do Projeto de Constituição, 
na forma do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27017 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
 Adicione-se ao art. 225 § único com a seguinte redação:  
"§ único - É assegurada a qualquer pessoa o exercício de todas as atividades econômicas,  
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei." 
Justificativa: 
Não consta do texto do projeto nenhuma garantia do tipo da aqui proposta. Há a apologia da livre 
iniciativa e da propriedade, mas há também textos carregados de condenação a estes mesmos 
princípios. E há ainda todo um tipo de regulação e prevenções contra o capitalismo privado. Impõe-
se, portanto, garantir aos homens e empresas com iniciativa e recursos o livre ingresso em qualquer 
atividade protegendo-os, no texto constitucional, contra os preconceitos, a má vontade, as ideologias 
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da burocracia cuja obrigação primeira é defender sua vocação sociológica, isto é, fortalecer seu poder 
burocrático regulando, mais e mais, sempre que puder. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição não estabelece qualquer restrição de princípio a que pessoas possam 
exercer atividades econômicas. Qualquer atividade dessa natureza, porém, só será legítima se 
atender aos princípios estabelecidos no artigo 225, com as qualificações que tais princípios sofrem ao 
longo do texto do Projeto. A regulamentação dessas atividades pelo Estado, (inclusive autorização 
para o exercício das mesmas) visa assegurar o atendimento dos princípios supracitados, tendo,  
pois, caráter puramente disciplinar e não coercitivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27412 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
 Acrescente-se inciso X no Art. 225 do Projeto de Constituição, Substitutivo do Relator.  
Art. 225  
X - Atuação do Estado como empresário na forma da lei, sujeita às leis de mercado. 
Justificativa: 
A maneira mais eficiente de restinguir a atuação de estado na economia é condicioná-la as leis de 
mercado, que são as determinantes da sobrevivência das empresas e dos empreendimentos e de 
sua eficiência. 
Parecer:   
   A livre iniciativa, fundamento da ordem econômica, de acordo com o projeto, já incorpora a 
possibilidade de atividade produtiva estatal, sendo, assim, desnecessária sua enumeração como 
princípio.  
Ademais, nos dispositivos subsequentes, o projeto delimita o conteúdo do processo de intervenção 
estatal no domínio econômico, incluindo a atuação empresarial do Estado, e sua subordinação a 
normas e obrigações pertinentes a iniciativa privada, e ao controle legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27479 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do Artigo 225  
Dê-se ao artigo 225, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 225 - A ordem econômica funda-se nas liberdades de iniciativa de mercado e de  
contratação e na valorização do trabalho, tendo por fim assegurar a todos a existência digna,  
segundo os ditames da justiça social e os seguintes princípios:  
I - propriedade privada;  
II - função social da propriedade e da empresa;  
III - competitividade do setor produtivo;  
IV - igualdade de oportunidades;  
v - justo tratamento do lucro." 
Justificativa: 
O escopo inicial da presente emenda é expungindo primeiro artigo que regerá a Ordem Econômica, 
matérias que não se caracterizam como princípios, mas sim como exceções. 
Assim, este primeiro artigo deve conter apenas as normas gerais norteadoras da Ordem Econômica. 
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Cumpre, porém, inscrever dentre os princípios fundamentais que regerão, doravante, a vida 
econômico-social da Nação, os princípios da liberdade de mercado, da liberdade de contratar, da 
competitividade do setor produtivo, e do justo tratamento do lucro. Tratando-se o Brasil de país de 
regime capitalista, a como agulhas norteadoras da ordem econômica, senão fechando os olhos a 
uma parcela por demais significativa da realidade que nos cerca. 
Parecer:   
   A sugestão do ilustre Constituinte, através da sua emenda, contraria o enorme consenso já obtido, 
junto aos Senhores Constituintes, quanto à redação do artigo 225 do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27542 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 225 INCISO II  
Dê-se ao inciso II do Art. 225 a seguinte redação:  
"II - a propriedade privada ou estatal"; 
Justificativa: 
Reconhece, em igualdade de condição, a propriedade privada e estatal, que deve ser levada em 
consideração quando da formulação dos princípios gerais da ordem econômica. 
Parecer:   
 De fato, a propriedade estatal deve corresponder a uma modalidade prevista para a organização e 
realização da atividade econômica. Acreditamos, porém, que essa enumeração é 
mais adequadamente estipulada nos dispositivos referentes a demarcação do processo de 
intervenção do Estado no domínio econômico, na forma apresentada pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27911 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dê-se aos itens II e III do art. 225 do Substitutivo do Relator a seguinte redação.  
Art. 225 .................................  
II - Propriedade privada dos meios de produção  
III - Obrigações sociais da propriedade 
Justificativa: 
Propomos a alteração dos itens II e III do artigo 225 do Substitutivo do Relator, instituindo a obrigação 
social da propriedade e a garantia dos meios de produção da propriedade privada. 
Parecer:   
   Acrescentar à expressão "propriedade privada" a "dos meios de produção" significa estreitar um 
conceito cujo significado corrente é preciso e aceito. Por outro lado, substituir "função social" por 
"obrigação social", no tocante à propriedade, é atribuir a uma coisa, a um objeto, algo que  
cabe entender de forma diferente, pois o vínculo obrigacional existe entre pessoas. É quando se trata 
da função social, pois a referência circunscreve o emprego da propriedade.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:28265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título VIII  
Capítulo I  
Dê-se ao Art. 225 a seguinte redação:  
"Suprimindo-se os incisos V, VI e VII".  
Art. 225 - A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na economia de  
mercado e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os  
ditames da justiça social e os seguintes princípios:  
I - Soberania Nacional;  
II - Propriedade privada;  
III - Função Social da Propriedade;  
IV - Livre Concorrência;  
V - Pleno Emprego; e  
VI - Tratamento Favorecido para as Empresas Nacionais de Pequeno Porte. 
Justificativa 
1. A inclusão da economia de mercado como fundamento da ordem econômica, tal como prevista na 
presente emenda, constitui um pilar da história econômica brasileira, devendo figurar ao lado da livre 
iniciativa, mesmo como fator coadjuvante. 
2. a exclusão dos incisos V, VI e VII, do art. 225, do substitutivo encontra sua justificativa no fato de 
não se enquadrar tal matéria no âmbito dos princípios substanciais da ordem econômica. 
Há de se admitir que a questão prevista no item VII é de natureza transitória, regulada em outros 
capítulos do projeto, pelo que não se justifica sua manutenção no texto. 
Parecer:   
 As crescentes distorções que se observam a nível das estruturas produtivas ao longo do processo de 
desenvolvimento das sociedades não autorizam a supressão dos princípios de "redução das 
desigualdades sociais e regionais", da "defesa do consumidor e do meio ambiente", como pretendido 
com a presente emenda.  
Por seu turno, o fundamento da economia de mercado, na estruturação da ordem econômica, já se 
encontra previsto e definido pelo próprio Substitutivo.  
Pela rejeição, 
   
   EMENDA:29120 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se a redação do Art. no. 225 do Projeto de Constituição que passa a ser redigido  
como segue:  
art. 225 - A ordem econômica fundada na valorização do trabalho, na livre iniciativa, na  
atividade estatal e na ação cooperativa tem por fim assegurar a todos existência digna sob os  
ditames da justiça social, observando-se:  
I - A soberania Nacional  
II - A função social da propriedade  
III - A defesa do consumidor  
IV - A preservação do meio ambiente e a busca do equilíbrio ecológico  
V - A redução das desigualdades regionais e sociais  
VI - O aproveitamento racional dos recursos naturais e energéticos  
VII - Tratamento favorecido pelas microempresas nacionais 
Justificativa: 
A emenda pretende enfatizar de modo mais claro os alicerces de uma ordem econômica não 
fundamentada no capitalismo selvagem. 
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Parecer:   
 Sendo a ordem econômica uma relação entre o capital e o trabalho, dentro de uma finalidade, 
existem regras ou princípios que a expressam. As definidas para o nosso momento histórico não 
prescindem da propriedade privada e da livre concorrência, embora combinadas e, portanto, também 
limitadas pela função social da propriedade e a defesa do consumidor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29584 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
Substituir o inciso IX do art. 225:  
"As empresas de pequeno porte econômico receberão tratamento legal diferenciado, de forma  
a incentivar sua criação, preservação e desenvolvimento, através da eliminação, redução ou  
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, trabalhista e da  
garantia de crédito em condições favorecidas. Lei complementar poderá conceder às microempresas  
isenção de tributos, bem como dispensa ou redução de obrigações tributárias acessórias, no âmbito  
estadual e municipal." 
Justificativa: 
Multiplicar aos milhares as microempresas é mais um importante meio de consolidar a democracia a 
política e caminhar rumo à democracia econômica. 
Além disso é: 
- um importante fator de estabilização econômica da Nação; 
- instrumento de justiça social; 
- gera novos empregos; está na intimidade e no cotidiano das comunidades; usa fatores e técnicas de 
produção nativos; legaliza incontáveis atividades; hoje informais e clandestinas e que não resistem a 
carga fiscal e emaranhado tributário; 
- fórmula de fomentar assalariados, desempregados, aposentados, jovens, mulheres a se 
transformarem em microempresários, ajudando a construir um novo modelo de desenvolvimento 
social no Brasil; 
- é o tratamento diferenciado, simplificado, privilegiado nas áreas administrativas, tributária, 
trabalhista, previdenciária, creditícia e que liberarão o potencial criativo, desenvolvimentista deste 
extraordinário e hoje penalizado setor produtivo. 
Parecer:   
   A qualquer um dos princípios relativos à ordem econômica basta ser enunciado de forma geral, 
como bem cabe a um princípio, sem descer a pormenores quanto às formas específicas  
da sua aplicação prática.  
Um princípio é um ponto de partida e fundamenta um processo. Daí, cabe manter a forma aceita no 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:30836 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator  
Título VIII da Ordem Econômica - Capítulo I  
Substitua-se o Art. 225 pelo seguinte:  
Art. 225 - A ordem econômica e social, baseada no trabalho e na democratização da  
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riqueza, tem por fim realizar o desenvolvimento e a justiça social com fundamento nos seguintes  
princípios:  
1. Soberania Nacional;  
2. Liberdade de iniciativa combinada com a planificação democrática da economia;  
3. Valorização do trabalho;  
4. Função social da propriedade;  
5. Harmonia e solidariedade entre o trabalho e o capital;  
6. Coexistência harmônica entre o trabalho e o capital;  
7. Repressão ao abuso do poder econômico;  
8. Controle e fiscalização dos investimentos estrangeiros pelo Estado;  
9. Política de reforma agrária para democratização da propriedade rural;  
10. Uso adequado do solo urbano para permitir o desenvolvimento de sua função social;  
11. Proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  
12. Preservação das áreas das Comunidades indígenas;  
13. Redução das desigualdades regionais;  
14. Defesa do consumidor.  
§ Único - Todo projeto econômico público ou privado deverá destinar recursos para atender as  
demandas sociais decorrentes da sua implantação. 
Justificativa: 
A emenda procura substituir a definição contida no atual artigo que apenas repete a Constituição de 
1967, pela definição constante do artigo 34 do anteprojeto oferecido pelo Prof. Pinto Ferreira, 
catedrático de Direito Constitucional da Universidade Federal de Pernambuco e membro da 
Comissão Afonso Arinos, definição esta que me parece adequada à realidade nacional. 
Foi mantido o atual parágrafo único do artigo que contém medida de grande previsão social. 
Parecer:   
   A sugestão não contribui para melhorar a composição dos princípios subordinantes da Ordem 
Econômica enumerados em conformidade com seus fundamentos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31414 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 225 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 225. 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." 
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 do 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 de 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 dois milhões de pessoas, é indispensável conciliar a preservação ambiental com o 
desenvolvimento, como já proclamou a ONU, na Conferência de Estocolmo de 1972. 
Este o claro objetivo da presente proposição. 
Parecer:   
   O assunto proposto pelo nobre Constituinte já está implicitamente disposto no texto do Substitutivo, 
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inclusive no inciso VI de seu artigo 225.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31441 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
No artigo 225, do Substitutivo do Relator, os itens II e III, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 225 - ..................................  
II- propriedade privada dos meios de produção  
III - obrigação social da propriedade; 
Justificativa: 
Propomos a alteração dos itens II e III do Art. 225 do Substitutivo do Relator, na forma de assegurar 
uma Ordem Econômica mais justa e participativa. 
Parecer:   
   A sugestão não contribui para melhorar a composição dos princípios subordinantes da Ordem 
Econômica enumerados em conformidade com seus fundamentos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31587 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
 Substituam-se os incisos II e III do art. 225, por um só, renumerando-se todos os incisos  
convenientemente.  
III - função social da propriedade privada. 
Justificativa: 
Nosso objetivo com a fusão dos incisos II e III num só é racionalizar a redação, de tal forma que fique 
claro que o princípio da função social da propriedade aplica-se à propriedade privada. 
Nossa expectativa é de que a proposta seja bem acolhida, vez que visa melhor técnica legislativa.  
Parecer:   
 Embora dê primazia à propriedade privada, o Projeto de Constituição prevê a existência de 
empresas públicas e sociedades de economia mista. Assim, parece adequado que a função  
social da propriedade diga respeito a todas as formas de propriedade, quer pública, quer privada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31875 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
 Adicione-se ao art. 225, parágrafo único com a seguinte redação:  
"Parágrafo único. É assegurada a qualquer pessoa o exercício de todas as atividades  
econômicas, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em  
lei." 
Justificativa: 
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Não consta do texto do projeto nenhuma garantia do tipo da aqui proposta. Impõe-se, portanto, 
garantir aos cidadãos com iniciativa e recursos o livre ingresso em qualquer atividade econômica. 
Parecer:   
   A expressão livre iniciativa, constante do "caput" do art. 225 do Substitutivo já assegura 
suficientemente a qualquer pessoa o exercício de qualquer atividade econômica.  
Descabe, assim, enfatizar por repetição essa liberdade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32148 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DESTINADA A REFORMULAR OS PRINCÍPIOS GERAIS DA ORDEM 
ECONÔMICA E FINANCEIRA.  
Substitua-se a redação do art. 225 do Projeto, pela seguinte:  
Art. 225 - A ordem econômica fundamenta-se na justiça social e no desenvolvimento, devendo  
assegurar a todos uma existência digna.  
§ 1o. A ordem da atividade econômica terá como princípios:  
I - a valorização do trabalho;  
II - a liberdade de iniciativa;  
III - a função social da propriedade e da empresa;  
IV - a harmonia entre as categorias sociais de produção;  
V - o pleno emprego;  
VI - a redução das desigualdades sociais e regionais;  
VII - o fortalecimento da empresa nacional;  
VIII - o estímulo às tecnologias inovadoras e adequada ao desenvolvimento nacional.  
§ 2o. O exercício da atividade econômica, seja qual for o seu agente, está subordinado ao  
interesse geral, devendo realizar-se em consonância com os princípios e objetivos definidos neste 
Título.  
§ 3o. A atividade econômica será realizada pela iniciativa privada, resguardada a ação  
supletiva e reguladora do Estado, bem como a função social da empresa.  
§ 4o. Considera-se atividade econômica atípica aquela realizada no recesso do lar.  
§ 5o. A intervenção do Estado no domínio econômico poderá ser mediata ou imediata,  
revestida a forma de controle, de estímulo, de gestão direta, de ação supletiva e de participação  
no capital das empresas.  
§ 6o. Poder Público intervirá, sob a forma normativa, no controle e fiscalização da atividade  
privada, nos limites de competência fixados nesta Constituição.  
§ 7o. Como estímulo, o Estado incentivará aquelas atividades que interessem ao  
desenvolvimento geral do País.  
§ 8o. A ação supletiva do Estado será restrita, ocorrendo somente quando comprovadamente  
necessária, conforme diretrizes do planejamento econômico. O monopólio será criado em lei  
especial.  
§ 9o. O cooperativismo e o associativismo serão estimulados e incentivados pelo Estado.  
§ 10. Na exploração da atividade econômica, as empresas públicas e as sociedades de economia  
mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis à empresa privada, incluindo o direito ao trabalho e  
das obrigações.  
§ 11. A empresa pública que explorar atividade não monopolizada ficará sujeita ao mesmo  
tratamento, assim como ao regime tributário, aplicado às empresas privadas que com ela compete  
no mercado. 
Justificativa: 
1 – A conceituação de princípios gerais constantes do Projeto provocou desde logo, violenta e 
generalizada repulsa pública, pois comparada com os textos das Constituições de 1967 e 1969, 
redigidas durante o regime militar, mostrava um flagrante retrocesso e comparada ainda com as 
Constituições dos demais países, inclusive com a do Paraguai, o retrocesso aparecia maior. Ora, isto 
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não pode permanecer e, certamente, não era intenção dos autores daquele texto mantê-lo naqueles 
termos. 
2 – Nosso estágio de progresso e as tradições de lutas pela independência nacional permite exigir um 
texto, se não tão moderno quanto a das Constituições europeias, pelo menos representativo da 
realidade nacional, em que os setores retrógrados da sociedade brasileira, posto que poderosos e 
influentes, já constituem minoria, como demonstraram as últimas eleições em que a bandeira de 
todos os candidatos reclamava instituições modernas e de maior autonomia internacional. 
3 – O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, elaborado com a presença e participação de 
representantes de todos os matizes ideológicos, chegou a um consenso que não deve ser 
desprezado. A emenda propõe a retomada das conceituações ali aceitas por conservadores e 
progressistas. 
4 – Afora a art. 300, o art. 303 e seus parágrafos têm redação parecida com o texto da Comissão 
Afonso Arinos. Preferiu-se, todavia, a formulação da Comissão Afonso Arinos para facilitar o 
consenso em torno desses princípios que são fundamentais aos rumos políticos da soberania 
nacional e do desenvolvimento econômico, isento de colonialismo que ainda subsiste no Terceiro 
Mundo e responsável pelos padrões de miséria que existem e continuam se agravando. 
5 – Neste quadro é oportuno recordar às conclusões da Declaração Final da Conferência das 
Organizações Não-Governamentais das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, no Parlamento 
Sueco, de 15 a a17 de maio deste ano: 
“Mais de três bilhões de pessoas no mundo, mesmo após as três décadas de desenvolvimento das 
Nações, não dispõem de meios suficientes para uma vida digna. Hoje, há mais pobres no mundo do 
que há trinta anos. A distância entre pobres e ricos não diminui, amplia-se. O fardo da dívida dos 
países em desenvolvimento também atinge a marca dos TRILHÕES DE DÓLARES. Este é o maior 
sintoma do fluxo negativo de riqueza dos pobres para os ricos. Enquanto isto, milhões morrem a cada 
ano de fome, desnutrição e falta de assistência médica”. 
Neste quadro, o Brasil ocupa lugar, desgraçadamente, saliente. Os constituintes de 1987 teriam 
imensa responsabilidade histórica se mostrassem ignorância, ou indiferença a esta realidade que 
oprime a maioria absoluta do mesmo povo. 
6 – Por tudo isto é necessário consignar em nossa Carta Política princípios de ordem econômica que 
revelem nossa sensibilidade a essa realidade nacional e internacional e um posicionamento definido 
em favor de mudanças estruturais, como contraído nas campanhas eleitorais que propiciaram a honra 
de estarmos aqui representando este angustiado e sofrido povo.  
Parecer:   
   A formulação definida no Substitutivo para conceituar a ordem econômica, seus fundamentos, 
finalidades e princípios, embora cobrindo um espectro o mais amplo possível, procurou  
ser concisa.  
Outras definições específicas, sobre intervenção do Estado na economia, as modalidades e 
instrumentos dessa intervenção, ou formas de associação privada, caberiam, como está  
no texto citado, em lugar próprio, em artigos destacados, por intermédio dos quais resguardar-se-ia a 
ordem necessária num escrito constitucional sendo esta ordem vista como disposição recíproca, 
equilibrada e coerente das partes de um todo.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:32176 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo I do Título VIII  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado do Regime de Propriedade  
Do subsolo e da Atividade Econômica  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo I  
do Título VIII do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
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seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica E Financeira  
Capítulo I  
Dos princípios gerais, da intervenção do  
Estado, do regime de propriedade do subsolo e da  
atividade econômica  
Art. 175 - A ordem econômica, fundada na  
valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos  
existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e  
sociais  
VIII - pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para as empresas  
nacionais de pequeno porte.  
[...] 
Justificativa 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
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 
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 mais elevados. 
Parecer:   
   A emenda, múltipla, refere o título VIII, Capítulo I do Substitutivo do Relator. Acrescenta expressões 
ao artigo 226, parágrafo do artigo 234 (exclui do monopólio as refinarias em funcionamento do País), 
altera as redações do parágrafo 3o. do artigo 236 e único do artigo 241, bem assim suprime o de  
número 242. No mais, repetindo-o, mantém o texto do Substitutivo do relator. Quanto a este, embora 
tivéssemos mantido inalteradas inúmeras das suas formulações, boa parte dessas evoluíram no 
processo de negociação, em alguns casos substancialmente.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33287 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
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Texto:   
 Suprimir o inciso II do art. 225 do Substitutivo do Relator, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A propriedade privada é uma das diferentes formas de propriedade que convivem nas economias e 
sociedades modernas. Não constitui, por isso, princípio geral de organização da Ordem Econômica e 
Financeira. Ademais, o caput do artigo já propõe que a ordem econômica seja fundada “na livre 
iniciativa”, o que torna o inciso redundante e desnecessário. 
Parecer:   
 Não concordamos com as colocações do ilustre Autor da Emenda. A propriedade privada, como 
princípio constitucional da Ordem Econômica, representa premissa basilar para a definição do regime 
econômico.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33920 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao artigo 225 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 225 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça  
social, observados, entre outros, os seguintes princípios:  
I. livre iniciativa;  
II. propriedade privada com função social;  
III. estímulo à organização e funcionamento da empresa;  
IV. valorização do trabalho humano;  
V. eliminação das desigualdades sociais e regionais;  
VI. defesa do meio ambiente.  
§ 1o. A valorização do trabalho humano inclui a participação dos empregados nos lucros e  
na administração da empresa.  
§ 2o. - A participação nos lucros não será inferior a vinte por cento (20%) do resultado  
líquido anual, distribuindo-se a metade do seu valor aos empregos, em cotas do capital social.  
§ 3o. - A participação na administração empresarial será efetuada através de representação  
dos empregos, por ele livremente escolhida. 
Justificativa 
O principal objetivo da emenda é o de estimular o entendimento e a harmonia entre os fatores da 
produção com o propósito de, ao longo do tempo, superar os conflitos entre as categorias sociais, 
basicamente decorrentes das desigualdades de renda per capita. 
Daí a importância de dispositivos constitucionais que induzam o capitalismo a valorizar as forças de 
trabalho mediante uma política remuneratória que facilite a associação dos empregados aos 
empregadores. 
O grande suporte da democracia deverá ser essa filosofia de ação que já está contribuindo para 
mudar definitivamente as tradicionais características do capitalismo liberal e do marxismo 
revolucionário. 
O que importa fundamentalmente a todos é uma boa qualidade de vida mediante a pacífica 
superação das desigualdades chocantes. E a empresa comunitária já vem funcionando como 
principal fulcro da boa distribuição de renda em alguns países mais desenvolvidos do mundo, como o 
Japão e a Alemanha. 
Parecer:   
   A imposição de participação dos trabalhadores nos lucros e na administração da empresa não se 
coaduna com a definição dos fundamentos e princípios da ordem econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33924 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso IX do art. 225 do Projeto.  
EMENDA  
Dê-se ao inciso IX do art. 225 do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 225 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:  
..............................................  
IX -tratamento favorecido à empresa nacional. "nacional". 
Justificativa 
A previsão de tratamento favorecido à empresa nacional, como um dos princípios fundamentais da 
ordem econômica, não se deve restringir às empresas nacionais de pequeno porte, até porque diz 
respeito ao desenvolvimento nacional, como um todo  
Parecer:   
   A sugestão não contribui para melhorar a composição dos princípios subordinantes da Ordem 
Econômica enumerados em conformidade com seus fundamentos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34002 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 VIII a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se fizerem 
necessárias, no Substitutivo do Relator.  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS; DA INTERVENÇÃO DO  
ESTADO,  
DO REGIME DE PROPRIEDADE  
DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA  
Art. 225 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os seguintes 
princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte.  
[...] 
Justificativa 
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As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
(NOTA: a numeração dos artigos coincide com a do Substitutivo, à exceção dos dispositivos 
inseridos, indicados por “  “) 
Parecer:   
 Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação como está proposta, 
não seja incluída na sua integridade.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDAS ADITIVAS (CORRELATAS)  
Incluir "sanitárias" após "... sociais, sanitárias e ..." nos incisos II do artigo 4o. e VII do artigo 225. 
Justificativa: 
As desigualdades sanitárias da população brasileira são de alta especificidade, exigindo que se 
realize esforço nacional para superá-las, promovendo assim também justiça social. 
Parecer:   
   O Princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, constante do texto do Substitutivo, é 
suficientemente amplo e incorpora, necessariamente, entre outros aspectos, o relativo às 
desigualdades sanitárias. Assim sendo, torna-se desnecessária a explicitação pretendida pela 
Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34442 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo I, do Título VIII, a seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Social  
Capítulo I  
Dos Princípios Gerais  
Art. 225 - A Ordem Econômica e Social, fundada na valorização do trabalho e na liberdade  
de iniciativa, tem por fim propiciar a todos uma existência digna e promover o desenvolvimento  
nacional, conforme os ditames da justiça social e os seguintes princípios:  
I - economia de mercado e livre concorrência;  
II - propriedade privada e sua função social;  
III - solidariedade entre as categorias sociais de produção;  
IV - redução das desigualdades regionais e sociais.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos constantes do texto do Projeto de 
Constituição (Substitutivo); quanto à forma dada, preferimos a redação incluída no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:34489 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Título VIII  
Capítulo I  
Ordem Econômica  
Dê-se ao Capítulo I a seguinte redação:  
Art. 225 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os seguintes 
princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
v - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - busca do pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para a empresa de pequeno porte.  
[...] 
Justificativa: 
É inegável o esforço do Relator para elaborar um texto ajustado às aspirações nacionais. 
A emenda apresentada corresponde a uma simples revisão de sua proposta, após longa discussão 
com parlamentares diversos, com pessoas e entidades representativas da comunidade brasileira, 
com técnicos em legislação e com especialista no assunto. 
O conteúdo do texto do Relator foi praticamente mantido. Expressões ou artigos e parágrafos acasos 
suprimidos, correspondem a repetições ali contidas ou a incorporações em outro dispositivo, para 
economia do texto. As mudanças conceituais são pequenas e pouca numerosas. 
Parecer:   
 Como expresso na própria justificação do autor, a Emenda em análise promove aperfeiçoamentos no 
texto do Relator, com supressões pertinentes de expressões, artigos e parágrafos repetitivos e 
desnecessários, sem incorrer, em grande parte, em mudanças conceituais, merecendo, assim, a 
nossa aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34550 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao item VIII, do art. 225, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"VIII - busca do pleno emprego;" 
Justificativa: 
Com a nova redação do item VIII, aproximamo-nos um pouco mais da realidade deste País. Seria 
uma ilusão acreditar que se poderá assegurar na Constituição o pleno emprego, sobretudo num 
sistema capitalista como o nosso. É mais condizente com nossa realidade dizer que se buscará o 
pleno emprego. 
Parecer:   
   A sugestão não contribui para melhorar a composição dos princípios subordinantes da Ordem 
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Econômica enumerados em conformidade com seus fundamentos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35075 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
 Suprima-se o inciso III do art. 225 do substitutivo do projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A matéria encontra-se contemplada no § 33 do art. 6º. 
Parecer:   
 As crescentes distorções que se observam a nível das estruturas produtivas ao longo do processo de 
desenvolvimento das sociedades não autorizam a supressão do princípio que subordina o exercício 
do direito à propriedade privada ao cumprimento de uma função social.  
Esta subordinação não apenas representa tendência observável em grande parte das sociedades 
modernas, como também constitui necessidade imposta pela própria consolidação das economias de 
mercado.  
Pela rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00088 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PTB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se como Item II do Artigo 199 do Projeto de Constituição (A) da Comissão de  
Sistematização, remunerando-se os demais itens, o seguinte princípio:  
II - Produção de Bens Essenciais; 
Justificativa: 
O Artigo 199 descreve a Ordem Econômica como o veículo para assegurar existência digna para 
todos, conforme ditames de princípios como “soberania nacional”. “defesa do consumidor”, “livre 
concorrência” e outros. 
Não há existência digna sem “subsistência”, e não há consistência sem o respeito do princípio da 
“produção de bens essenciais”. 
Parecer:   
   Manda a emenda que se acrescente como item II do artigo 199 do projeto de constituição, 
renumerando-se os demais itens, o seguinte princípio: II - Produção de Bens Essenciais.  
Concordamos com o nobre constituinte que o asseguramento de existência digna para todos inexiste 
sem " subsistência ", sendo esta consequência da " produção de bens essenciais ".  
Adicione-se ainda que a participação desse segmento produtivo na formação do produto, em nosso 
País, está em níveis inferiores aos prevalecentes em economias avançadas. Tal constatação conduz 
a que essa baixa participação reflete também persistir entre nós uma distribuição de renda desigual e  
perversa. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00268 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NARCISO MENDES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: parágrafo único, do art. 199  
Suprima-se o parágrafo único do art. 199, do Projeto de Constituição (A). 
Justificativa: 
Trata-se, a nosso ver, de dispositivo já consagrado pelo Projeto de Constituição, ressalvadas 
expressamente as disposições em contrário, de modo que se torna supérfluo e desnecessário a sua 
manutenção no texto constitucional, até mesmo porque pode dar ensejo a conflitos de interpretação. 
Parecer:   
   Objetiva a emenda suprimir o parágrafo único do artigo 199, o qual assegura a qualquer pessoa o 
exercício de todas as atividades econômicas, independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei.  
Trata-se de um princípio, o da liberdade profissional, que, ao lado de outros da mesma natureza, 
como a livre iniciativa e a livre concorrência, concorre para uma economia em que o mercado é o 
referencial básico, capaz de permitir a maximização dos acréscimos da riqueza nacional e a sua 
mais justa distribuição. É evidente que ao lado disso, num quadro de liberdade, devam existir certos 
controles, tendo em vista a consecução de objetivos sociais, que no mundo moderno informam 
qualquer política de desenvolvimento. Daí o acautelamento constante do texto, a ressalva prevista em 
lei para essa liberdade profissional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00616 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 199 o seguinte parágrafo 2o., passando o atual parágrafo único a  
parágrafo 1o.  
"§ 2o. - Fica vedada em qualquer negócio jurídico a capitalização de juros, sendo nula  
qualquer clausula no sentido, ainda que expressamente convencionada." 
Justificativa: 
A ordem econômica e social deve realizar-se pela justa remuneração do capital. Esta, realiza-se 
através dos juros legais. Não se deve admitir, em qualquer negócio a capitalização dos juros, a qual 
há muito tempo foi repelida pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 121, do seguinte teor: 
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. 
Estranhamente, ultimamente tem-se tomado conhecimento de contratos firmados, sobretudo por 
instituições financeiras, com a previsão da capitalização de juros, o qual gera débitos que se 
transformam em bola de neve. 
Esta capitalização de juros está por trás da falência e concordata de muitas empresas, sobretudo a 
microempresa. 
Parecer:   
   A emenda objetiva acrescentar ao artigo 199 um segundo parágrafo, vedando em qualquer negócio 
jurídico a capitalização de juros, sendo nula qualquer cláusula no sentido, ainda que expressamente 
convencionada.  
Não foge razão ao nobre constituinte quando observa dever a ordem econômica e social realizar-se 
pela justa remuneração do capital. Este, caso não obtenha em determinada aplicação a renda 
esperada, sempre se movimenta em busca de outras expectativas de ganhos mais favoráveis.  
Afora esta regra geral, seria de bom alvitre igualmente explicitar, para cada negócio jurídico, de forma 
bem discriminada, as diversas parcelas componentes dos pagamentos, que não sejam apenas 
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amortização do capital, como correção monetária, juros, taxas de risco, e outras despesas, a título de  
serviços. Isto sem contar as reciprocidades.  
Desse jeito, concorrentes com os juros destacam-se outras exigências, as quais, em épocas de 
exacerbação inflacionária, redução do ritmo de crescimento e perda de poder aquisitivo dos salários, 
comprimem as atividades produtivas de maneira irrefreável.  
De mais a mais, o texto da proposição, pelo seu alcance e conteúdo, adequar-se-ia melhor à 
legislação ordinária pertinente à matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01482 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 199  
Dê-se à integra do artigo 199 do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação:  
"Art. 199 - Fundada na valorização do trabalho e na liberdade de iniciativa, a ordem  
econômica tem por finalidade garantir a todos vida digna, socialmente justa, observados os seguintes  
princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - proteção ao consumidor e ao meio ambiente;  
VI - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VII - busca do pleno emprego;  
VIII - atendimento às peculiaridades das empresas de pequeno porte.  
§ único - É assegurado a qualquer pessoa e exercício de todas as atividades econômicas,  
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei,  
justificados pela proteção dos interesses da coletividade competindo à iniciativa privada  
organizar e desenvolver as atividades econômicas." 
Justificativa: 
A redação proposta deixa mais clara a prioridade que deve ser dada à iniciativa privada na 
organização e desenvolvimento das atividades produtivas, sem desprezar o texto do Projeto de 
Constituição, que se procura também aprimorar. 
Parecer:   
   A emenda tem por objetivo fornecer redação alternativa ao art. 199, que trata da estipulação dos 
fundamentos e princípios orientadores da ordenação da atividade econômica. Não introduz qualquer 
modificação que implique avanço de conteúdo, ou mesmo redacional.  
Ao contrário, a adição que é feita ao seu parágrafo Único simplesmente reafirma a predominância da 
iniciativa privada para a organização e desenvolvimento das atividades econômicas, de forma 
desnecessária, pois essa assertiva encontra respaldo não apenas na estipulação dos fundamentos 
da ordem econômica, mas também na demarcação dos fatores determinantes e condicionantes à 
ação produtiva estatal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01987 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo único do art. 199 a seguinte redação:  
"Art. 199 - ................................  
Parágrafo Único - A iniciativa privada é livre para organizar e desenvolver todas as atividades 
econômicas, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos nesta 
Constituição." 
Justificativa: 
O texto proposto pretende disciplinar mais adequadamente as questões versadas nos preceitos 
alterados. 
Parecer:   
   A emenda dá nova redação ao parágrafo único do art. 199 e defere à iniciativa privada liberdade 
para organizar e desenvolver todas as atividades econômicas, independentemente de autorização de 
órgãos públicos, salvo se previsto na Constituição.  
A proposta reforça a liberdade que o texto visa a assegurar. Enquanto o Projeto alcança qualquer 
pessoa, garantindo a essa o "exercício" de todas as atividades econômicas, a modificação sugerida 
coloca em plano de destaque a iniciativa privada, atribuindo a esta liberdade para organizar e 
desenvolver todas as atividades econômicas. No primeiro caso o resguardo pretendido se refere à 
liberdade profissional, até então subentendida, cabendo observar que, ao contrário, o "caput" do 
artigo centra na livre iniciativa também, ao lado da valorização do trabalho, o fundamento da ordem 
econômica, apoiada aquela na propriedade privada e na livre concorrência, com a restrição relativa à 
função social da propriedade.  
Vale a sugestão aperfeiçoar o sentido do dispositivo emendado, por isso que merece acolhimento.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VII 
Dê-se ao Título VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE DO 
SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 
Art. 189. A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
I. Soberania nacional 
II. Propriedade privada 
III. Função social da propriedade 
IV. Livre concorrência  
V. Defesa do consumidor 
VI. Defesa do meio ambiente 
VII. Redução das desigualdades regionais e sociais 
VIII. Busca do pleno emprego 
IX. Tratamento favorecido para as empresas brasileiras de pequeno porte 
Parágrafo único - À iniciativa privada compete, preferencialmente, organizar e desenvolver a atividade 
econômica. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos salvo nos casos previstos em lei. 
[...] 

Assinaturas  
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1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 

85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 
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144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 

230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Lago 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 
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288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

 
Justificativa:   
O fortalecimento de nossa economia é objetivo que se procura alcançar a serviço dos interesses sociais do País. Tal 
objetivo, modernamente, só pode ser atingido com a valorização do trabalho humano e com prestigio a livre iniciativa. 
Temos necessidade premente, para crer no aproveitamento de nossas potencialidades, de orientação firme e segura 
no texto constitucional, que garante estímulo à atividade produtiva. Por isso os dispositivos constantes deste título 
estão ao mesmo tempo, projetados para os avanços futuros e conciliados com a realidade presente. 
Assim, a começar pelo elenco de princípios que devem nortear a atividade econômica, passando pela noção já 
incorporada ao nosso Direito, do que seja uma empresa brasileira ou nacional, buscar-se enfatizar a primazia da livre 
empresa como fator predominante do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se definem os 
parâmetros gerais do Estado nesse campo. 
Em linhas gerais, o novo texto procura traçar um perfil compatível com as diretrizes da economia de mercado e da 
aceitação de investimento estrangeiro, observadas algumas exceções em atividades consideradas fundamentais ao 
desenvolvimento tecnológico e à segurança nacional. 
Em relação à reforma agraria, duas alterações básicas foram introduzidas, a primeira refere-se ao direito da 
propriedade do imóvel rural, cuja utilização deve preencher uma função social, a segunda visa proteger a propriedade 
produtiva contra a desapropriação. 
A reforma urbana está adequada aos fins a que se destina, tendo a redação sido ajustada para dela retirarem-se as 
exceções e as impropriedades. 
Parecer:   
 Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas 
(Art.1º. Resolução nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da 
Bancada do PMDB e do disposto na emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., 
do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; 
§ 2º do Art. 202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos 
II, III, V, e seu Parágrafo único; Art. 207 ("caput"); Art. 210 ("caput"); Art. 211 ("caput") e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 199 ("caput"), inciso IX; Art. 200 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 201 ("caput"); Art. 202 ("caput"), 
§§ 1º e 3º; Art. 203 ("caput"), §§ 2º e 3º (Emenda nº 2 336-2, Marcos Lima); Art. 204 ("caput"); Art. 205 ("caput"), § 3º; 
incisos I e IV do Art. 206; Art. 208 ("caput"); Art. 209 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 217 ("caput"), § 2º , § 5º, inciso I e § 6º; Art. 218 ("caput") e seu Parágrafo único; §§ 1º, 2º e 
3º do Art. 221; Art. 222 ("caput"); Art. 223 ("caput"); 
PELA REJEIÇÃO: 
Art. 216 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III e IV; § 1º do Art. 217; Art. 219 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 220 
("caput") e seu Parágrafo único; Art. 224 ("caput"). 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º ; 
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:01296 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no "caput" do art. 176, a expressão "e na livre iniciativa". 
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Justificativa: 
Nos princípios da ordem econômica deste artigo já define “a propriedade privada”, “a livre concorrência”. 
Reafirmar no “caput” a expressão “a livre iniciativa” significa uma redundância que fortalece e absolutiza, o 
princípio do direito de propriedade. 
Parecer:   
  Na economia capitalista, o esforço de desenvolvimento terá como base a integração capital-trabalho.  
A explicitação da "livre iniciativa como fundamento da ordem econômica é importante para a preservação da 
economia de mercado.  
Nestes termos, somos pela manutenção do termo "e na livre iniciativa", no caput do art. 176.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01732 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
 Suprimir o inciso I do art. 176 
Justificativa: 
A Soberania Nacional é compromisso indissociável de uma Constituição. Constituição é inerente aos Países 
Soberanos. 
A Nação se subordine ao princípio da soberania nacional. É regra acaciana. 
Não tem sentido, “ad-argumentandum” que a ordem econômica observasse o princípio da soberania 
nacional, e os demais Títulos, Capítulos, etc. da Constituição a ele não obedecesse.  
Daí a razão da presente Emenda. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento da Emenda, tendo em vista que o Plenário da Assembleia Nacional Constituinte 
determinou que o princípio da soberania nacional fosse observado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01817 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PSB/AP) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do Projeto de Constituição (B) 2o. turno, Art. 176, II  
(Supressão total do inciso).  
(II - propriedade privada) 
Justificativa: 
Entendemos que este não deve ser um princípio adotado na Ordem Econômica. 
Parecer:   
 No sistema capitalista, o esforço de desenvolvimento só logrará êxito, se a estrutura de organização 
econômica tiver como base a integração capital-trabalho.  
Neste contexto, é impertinente retirar do elenco de princípios básicos da ordem econômica a expressão 
"propriedade privada".  
Pela rejeição. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00111 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
 Adotar a seguinte redação:  
"É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, trabalho, ofício ou  
profissão, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em  
lei." 
Justificativa: 
Trata-se de emenda redacional que visa conciliar a norma em questão com aquela do artigo 5º, inciso XIII, 
referente aos direitos individuais e coletivos, que assegura o – “livre exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei exigir”. 
Por esse motivo, sugere-se a inclusão, no art. 170, parágrafo único, das expressões “trabalho, ofício ou 
profissão”. 
   
   EMENDA:00535 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
 Elimine-se a expressão "busca do", ficando assim redigido o inciso VIII do art. 170:  
VIII - pleno emprego; 
Justificativa: 
O artigo 170 enumera 10 princípios, mas no inciso VIII há um sério equívoco: o princípio é o pleno emprego 
e não a sua busca. A busca do pleno emprego nunca foi e nunca será objetivo ou princípio, mas apenas 
uma estratégia para atingir-se o princípio do pleno emprego. De modo que não podemos admitir a busca de 
um princípio como um princípio. Para sermos coerentes com o sentido do “caput” e com os demais incisos, 
devemos eliminar a expressão “busca do”. 

 

___________________________________________________________________ 
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