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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. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

      I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho;  

      II - desapropriação;  

      III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;  

      IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;  

      V - serviço postal;  

      VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;  

      VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;  

      VIII - comércio exterior e interestadual;  

      IX - diretrizes da política nacional de transportes;  

      X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;  

      XI - trânsito e transporte;  

      XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

      XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  

      XIV - populações indígenas;  

      XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

      XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 

profissões;  

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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      XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;  

      XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;  

      XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;  

      XX - sistemas de consórcios e sorteios;  

      XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação 

e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;  

      XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;  

      XXIII - seguridade social;  

      XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;  

      XXV - registros públicos;  

      XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;  

      XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a 

administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas 

pelo poder público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle;  

      XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e 

mobilização nacional;  

      XXIX - propaganda comercial.  

      Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:10236 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO 
SYLVIO DE MAGALHÃES PADILHA - PRESIDENTE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE DESPORTOS. 
   
   SUGESTÃO:10342 DT REC:20/05/87 

                                                      
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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Entidade:   
   FUND. BRASIL. DE DIREITO ECONÔMICO, BELO HORIZONTE - MG 
WASHINGTON PELUSO ALBINO DE SOUZA - DIRETOR PRESIDENTE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE DIREITO  
ECONÔMICO, NA FORMA QUE DEFINE. 
   
   SUGESTÃO:11608 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   CÂMARA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAXIAS DO SUL - RS 
SÉRGIO BRUNO CESA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CAXIAS DO SUL CEP: 95100 UF: RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE OS DIREITOS DOS TRABALHADORES; QUE SEJA  
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:00120 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA À UNIÃO A PROPRIEDADE INALIENÁVEL E  
IMPRESCRITÍVEL DOS RECURSOS MINERAIS DE QUALQUER NATUREZA, EXISTENTES  
NO PAÍS; SEJA ASSEGURADA A COMPETÊNCIA À UNIÃO E AO PODER LEGISLATIVO  
PARA LEGISLAR, CONTROLAR E FISCALIZAR A PESQUISA A PROSPECÇÃO, A  
EXPLORAÇÃO, O APROVEITAMENTO E A COMERCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS  
MINERAIS. 
   
   SUGESTÃO:01574 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE A ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE  
DESPORTOS. 
   
   SUGESTÃO:01710 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA ESTABELECER O PLANO NACIONAL DE  
TRANSPORTES, EXPLORAR, DIRETAMENTE OU MEDIANTE CONCESSÃO, A NAVEGAÇÃO  
AQUAVIÁRIA, E LEGISLAR SOBRE O REGIME DE PORTOS E NAVEGAÇÃO  
AQUAVIÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:01740 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE SISTEMAS DE  
CONSÓRCIOS. 
   
   SUGESTÃO:01749 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR  
SOBRE PLANOS NACIONAIS DE VIAÇÃO E TRANSPORTES, BEM COMO SOBRE OUTRAS  
MATÉRIAS QUE ENUMERA. 
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   SUGESTÃO:01789 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA COMO COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE  
ARMAMENTO, JUSTIÇA E GARANTIAS DAS POLÍCIAS MILITARES E SOBRE AS  
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DESTAS PELO GOVERNO FEDERAL NOS CASOS DE  
MOBILIZAÇÃO OU DE GUERRA. 
   
   SUGESTÃO: 01794 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS POLÍCIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS SEJAM  
CONSIDERADOS FORÇAS AUXILIARES RESERVAS DO EXÉRCITO, COMPETINDO À 
UNIÃO LEGISLAR SOBRE OS MESMOS. 
   
   SUGESTÃO:01962 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA UNIÃO, DOS  
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS E SOBRE AS SUAS  
COMPETÊNCIAS NAS ÁREAS LEGISLATIVA, EXECUTIVA E JUDICIÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:00206 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE ATRIBUIR-SE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA À UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE  
A FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. 
   
   SUGESTÃO:02094 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE COOPERATIVISMO; QUE  
SEJA VEDADO À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS  
MUNICÍPIOS INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE O ATO COOPERATIVO; QUE O PODER  
PÚBLICO RECONHEÇA A FUNÇÃO SOCIAL DAS COOPERATIVAS. 
   
   SUGESTÃO:02335 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA  
LEGISLAR SOBRE: JAZIDAS, MINAS E DEMAIS MINERAIS E POTENCIAIS DE  
ENERGIA HIDRÁULICA; METALURGIA; FLORESTA, CAÇA E PESCA, NAS  
CONDIÇÕES E SITUAÇÕES QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:02336 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR  
SOBRE DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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   SUGESTÃO:02355 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL,  
COMERCIAL, PENAL PROCESSUAL, ELEITORAL, AGRÁRIO, MARÍTIMO,  
AERONÁUTICO, ESPACIAL E DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:02671 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA 
FORÇA PÚBLICA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, NA 
FORMA QUE DISPÕE. 
   
   SUGESTÃO:02681 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE  
SERVIÇOS PÚBLICOS E DE TRANSPORTE COLETIVO. 
   
   SUGESTÃO:02695 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA VEDADA À UNIÃO COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE  
TRIBUTOS MUNICIPAIS, SALVO QUANTO A CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. 
   
   SUGESTÃO:02696 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA VEDADA À UNIÃO COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE  
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:02703 DT REC:30/04/87 
Entidade:   
   INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM 
JOÃO SERGIO MARINHO NUNES - PRESIDENTE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE: A COMPETÊNCIA PRIVATIVA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO  
SOBRE MINERAIS; A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE  
MINAS; O PRINCÍPIO DA DUALIDADE IMOBILIÁRIA; O IMPOSTO ÚNICO SOBRE  
MINERAIS; O SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NOS RESULTADOS  
DA LAVRA; O REGIME DE CONCESSÃO; A LIVRE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE  
MINERAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:02753 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADO À UNIÃO LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO  
ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:02794 DT REC:30/04/87 
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Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE  
RECURSOS MINERAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:03040 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE AS EMPRESAS DO SETOR  
DE EXPLORAÇÃO ESPACIAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03043 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE MINERAÇÃO,  
METALURGIA, POLÍTICA FLORESTAL, CAÇA, PESCA E ENERGIA HIDRÁULICA. 
   
   SUGESTÃO:03057 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE O DIREITO  
AGRÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:03074 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE SEGURIDADE E  
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:03075 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE TAXAS JUDICIÁRIAS, 
CUSTAS E EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAIS,  
PERMITIDA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPLETIVA. 
   
   SUGESTÃO:03119 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO QUE ATRIBUA COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA LEGISLAR  
SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:03201 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, OS MUNICÍPIOS E O DISTRITO FEDERAL  
TENHAM COMPETÊNCIA CONCORRENTE CUMULATIVA PARA LEGISLAR SOBRE A  
DEFESA E A MELHORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL. 
   
   SUGESTÃO:03220 DT REC:05/05/87 
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Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE O USO DO SOLO URBANO. 
   
   SUGESTÃO:03322 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   SUGERE CAIBA À UNIÃO LEGISLAR SOBRE PRODUÇÃO, CONSUMO E PROPAGANDA  
COMERCIAL. 
   
   SUGESTÃO:03331 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE CAIBA À UNIÃO LEGISLAR SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. 
   
   SUGESTÃO:03675 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE EMPREGO E SALÁRIO E  
QUE O PODER LEGISLAIVO EDITE O CÓDIGO DE RELAÇÕES DE TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:03733 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO A REGULAMENTAÇÃO DO USO DA ÁGUA. 
   
   SUGESTÃO:03914 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO NÃO EXCLUA A DOS ESTADOS PARA  
LEGISLAR SUPLETIVAMENTE SOBRE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. 
   
   SUGESTÃO:00412 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE A SUBORDINAÇÃO DAS POLÍCIAS MILITARES À AUTORIDADE DOS  
ESTADOS; ATRIBUIR COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA LEGISLAR SOB A  
ORGANIZAÇÃO; O EFETIVO; A INSTRUCÃO COMPLEMENTAR GARANTIA, CONDIÇÕES  
GERAIS DE CONVOCAÇÃO INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DAS POLÍCIAS  
MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:04174 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL,  
COMERCIAL, PENAL, URBANÍSTICO, REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAIS, ÁGUAS, 
TELECOMUNICAÇÕES, INFORMÁTICA, SERVIÇO POSTAL, JAZIDAS, MINAS,  
DESAPROPRIAÇÃO, TRÁFEGO E TRÂNSITO E OUTROS QUE MENCIONA. 
   
   SUGESTÃO:04556 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE  
PRODUÇÃO, CONSUMO E SUA PROPAGANDA COMERCIAL. 
   
   SUGESTÃO:04694 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE O DIREITO E O  
PROCESSO DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:04797 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO,  
EFETIVOS, INSTRUÇÃO, JUSTIÇA E GARANTIAS DAS POLÍCIAS MILITARES, E  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04810 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS  
LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES DO SETOR MINERAL. 
   
   SUGESTÃO:04850 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS ESTADOS LEGISLAR SOBRE AS  
MATÉRIAS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:05020 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE DESENVOLVIMENTO 
URBANO. 
   
   SUGESTÃO:05252 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA A COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO PARA  
ALTERAR A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:05427 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE A PROTEÇÃO  
DO MEIO AMBIENTE E O EQUILÍBRIO DE TODOS OS ECOSSISTEMAS, NÃO  
EXCLUINDO A COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LEGISLAREM  
SOBRE O ASSUNTO NOS LIMITES DE SEU TERRITÓRIO. 
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   SUGESTÃO:05451 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL,  
COMERCIAL, PENAL, PROCESSUAL, ELEITORAL, AGRÁRIO, MARÍTIMO,  
AERONÁUTICO, ESPACIAL, DO TRABALHO, NOTARIAL E DE REGISTRO; SOBRE  
REGISTROS PÚBLICOS, JUNTAS COMERCIAIS, NOTARIADO E EMOLUMENTOS  
REMUNERATÓRIOS DOS RESPECTIVOS ATOS. 
   
   SUGESTÃO:05739 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA LESGISLATIVA À UNIÃO PARA AS MATÉRIAS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:05904 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE ÁGUAS,  
TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇO POSTAL E ENERGIA DE QUALQUER NATUREZA;  
QUE ATIVIDADES RELACIONADAS À ENERGIA NUCLEAR SEJAM EMPREGADAS COM  
OBJETIVOS EXCLUSIVAMENTE PACÍFICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:06039 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:06041 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O SERVIÇO POSTAL. 
   
   SUGESTÃO:06287 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA À UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE  
TELECOMUNICAÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:06416 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM EXTINTOS OS ATUAIS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO,  
DOS ESTADOS E OS CONSELHOS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PASSANDO SUAS  
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS A SEREM EXERCIDAS PELO CONGRESSO NACIONAL,  
PELAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS E PELAS CÂMARAS DE VEREADORES, NOS  
TERMOS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06482 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
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Texto:   
   SUGERE COMPETIR À UNIÃO EXPLORAR, DIRETAMENTE, MEDIANTE CONCESSÃO OU  
PERMISSÃO, OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO; LEGISLAR SOBRE ÁGUAS,  
TELECOMUNICAÇÕES, FREQUÊNCIAS RADIOELÉTRICAS, SERVIÇO POSTAL E  
ENERGIA; MANTER O CORREIO AÉREO NACIONAL, O SERVIÇO POSTAL E DE  
TELEGRAMAS. 
   
   SUGESTÃO:06513 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICIPÍOS  
TENHAM COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A DEFESA E A MELHORIA DO  
PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL. 
   
   SUGESTÃO:06686 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE A OCUPAÇÃO DO  
TERRITÓRIO NACIONAL E SOBRE O USO DA PROPRIEDADE URBANA. 
   
   SUGESTÃO:06699 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE O SISTEMA  
ESTATÍSTICO E CARTOGRÁFICO NACIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:06802 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE MEIOS DE COMUNICAÇÃO,  
DEFINIDOS COMO JORNAIS E PERIÓDICOS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO VISUAL AO AR LIVRE. 
   
   SUGESTÃO:06882 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEGISLAÇÃO SOBRE PROCESSO SEJA PRIVATIVA DA UNIÃO;  
QUE OS ESTADOS REGULEM O PROCEDIMENTO EM JUÍZO, OBSERVADAS AS  
PECULIARIDADES LOCAIS. 
   
   SUGESTÃO:00072 DT REC:17/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE COMO COMPETÊNCIA DA UNIÃO ESTABELECER O PLANO NACIONAL DE  
INFORMÁTICA, COMO SUA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA, LEGISLAR SOBRE JAZIDAS,  
MINAS POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRÁULICA E INFORMÁTICA BEM COMO O  
REGIME DE SUA EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO, E COMO COMPETÊNCIA DA  
UNIÃO E DOS ESTADOS, LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA, ENSINO E DESPORTOS. 
   
   SUGESTÃO:07399 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE AS MATÉRIAS QUE  
ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:07787 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE RECURSOS HÍDRICOS. 
   
   SUGESTÃO:07839 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO MEIO  
AMBIENTE, CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS NATURAIS  
RENOVÁVEIS. 
   
   SUGESTÃO:07877 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NÃO EXCLUA A DOS  
MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SUPLETIVAMENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:07950 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL AUTORIZAR  
EMPRÉSTIMOS, OPERAÇÕES OU ACORDOS EXTERNOS DE QUALQUER NATUREZA, DE  
INTERESSE DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS  
MUNICÍPIOS, OU DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, OUVIDO O  
PODER EXECUTIVO FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:07973 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PROVER, NORMATIZAR E ACOMPANHAR OS  
SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL; LEGISLAR SOBRE  
RECURSOS GENÉTICOS E DEFINIR O RELACIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM ENTIDADES ESTRANGEIRAS E INTERNACIONAIS; QUE  
NO MEIO RURAL O 'O CURRICULUM' ESCOLAR SEJA DIRIGIDO À FORMAÇÃO  
ADEQUADA ÀS ATIVIDADES AGRÁRIAS; QUE A UNIÃO DEFINA A ESTRATÉGIA PARA  
A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL. 
   
   SUGESTÃO:08008 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO,  
O ARMAMENTO EFETIVO, A INSTRUÇÃO, A JUSTIÇA E AS GARANTIAS DA POLÍCIAMILITAR. 
   
   SUGESTÃO:08087 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE  
DIREITO URBANÍSTICO. 
   
   SUGESTÃO:08182 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL,  
COMERCIAL, E QUE SEJAM DESTINADOS 5% DO IMPOSTO DE RENDA PARA A  
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO MENOR. 
   
   SUGESTÃO:08267 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL, ESTADO E  
MUNICÍPIO, LEGISLAR SOBRE A DEFESA E MELHORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL  
E CULTURAL. 
   
   SUGESTÃO:00842 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA INCLUÍDO, COMO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, EXPLORAR  
DIRETAMENTE OU MEDIANTE CONTRATO, POR TEMPO DETERMINADO, OBSERVADAS  
AS CONDIÇÕES ESTATUÍDAS EM LEI, AS JAZIDAS, MINAS E DEMAIS RECURSOS  
MINERAIS; E LEGISLAR SOBRE JAZIDAS, MINAS, OUTROS RECURSOS MINERAIS E  
POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRAULÍCA, BEM COMO SOBRE O REGIME CONTRATUAL  
DE SUA EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:08398 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE ORDENAÇÃO DO  
TERRITÓRIO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. 
   
   SUGESTÃO:08422 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO NOTARIAL,  
DIREITO REGISTRAL, REGISTRO PÚBLICOS, JUNTAS COMERCIAIS,  
NOTARIADO E EMOLUMENTOS, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08467 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O DIREITO ESPACIAL E O  
DIREITO DE DEFESA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:08520 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE  
FLORESTAS, CAÇA, PESCA E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, ATRAVÉS DE CÓDIGO  
ESPECÍFICO. 
   
   SUGESTÃO:08533 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA  
LEGISLAR SOBRE OS SERVIÇOS NOTARIAL E JUDICIAL. 
   
   SUGESTÃO:08605 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE  
DIREITO FINANCEIRO. 
   
   SUGESTÃO:08630 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS ESTADOS LEGISLAR SOBRE  
REGISTRO, FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE BIOCIDAS DE  
QUALQUER ORIGEM. 
   
   SUGESTÃO:08637 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE A INSTITUIÇÃO E  
ORGANIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL NOS CASOS DE CALAMIDADE PÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:08756 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO NÃO EXCLUA A DOS MUNICÍPIOS PARA  
LEGISLAR SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO, TRÁFEGO E TRÂNSITO E ORGANIZAÇÃO  
DE JUÍZO DE CONCILIAÇÃO MUNICIPAL. 
   
   SUGESTÃO:08923 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE ÁGUAS,  
TELECOMUNIÇAÇÕES, INFORMÁTICA, SERVIÇO POSTAL E ENERGIA. 
   
   SUGESTÃO:08939 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  
LEGISLAR SOBRE A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, O PATRIMÔNIO GENÉTICO  
ANIMAL E VEGETAL, OS BENS DE VALOR CIENTÍFICO, HISTÓRICO,  
DOCUMENTAL, TURÍSTICO E ARQUEOLÓGICO. 
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   SUGESTÃO:09017 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE  
DIREITO CIVIL, COMERCIAL, PENAL, PROCESSUAL, ELEITORAL, AGRÁRIO,  
MARÍTIMO, AERONÁUTICO, ESPACIAL, DO TRABALHO, NOTARIAL, REGISTROS  
PÚBLICOS, JUNTAS COMERCIAIS, NOTARIADO E EMOLUMENTOS. 
   
   SUGESTÃO:09269 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DOS MUNICÍPIOS E DAS REGIÕES METROPOLITANAS  
ELABORAR, EXECUTAR E APLICAR PLANOS URBANOS E REFORMA URBANA; E  
SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO DISPOR SOBRE DIREITO URBANO. 
   
   SUGESTÃO:09285 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE AS POLÍCIAS  
MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:00934 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE SER DEVER DO ESTADO ASSEGURAR ÀS POLÍCIAS MILITARES: SEU  
CARÁTER DE INSTITUIÇÃO PERMANENTE; RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO  
DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS, NAS RESPECTIVAS JURISDIÇÕES;  
SUBORDINAÇÃO AOS GOVERNADORES; CONDIÇÃO DE FORÇA AUXILIAR DO  
EXÉRCITO; COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO E CONTROLE DA  
POLÍCIA OSTENSIVA; COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE  
ORGANIZ., ARMAMENTO; DIREITO DE CIDADANIA A TODOS OS POLÍCIAIS  
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES; E MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR  
ESTADUAL. 
   
   SUGESTÃO:09430 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLARSOBRE  
DIREITO CIVIL, PENAL, PROCESSUAL, ELEITORAL, MARÍTIMO, AERONÁUTICO,  
ESPACIAL, TRABALHISTA E AGRÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:09585 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE CAIBA À UNIÃO LEGISLAR SOBRE PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO,  
EFETIVO, INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR, JUSTIÇA, GARANTIAS DAS POLÍCIAS  
MILITARES, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09633 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA ATRIBUÍDA À UNIÃO COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO  
URBANO. 
   
   SUGESTÃO:09634 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ATRIBUÍDA À UNIÃO COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A  
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E O CONTROLE DA POLUIÇÃO, E OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:09649 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA  
LEGISLAR SOBRE SISTEMAS ESTATÍSTICO E CARTOGRÁFICO NACIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:09693 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO,  
CONVOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E CARGA HORÁRIA DAS POLÍCIAS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:09707 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO LEGISLE SOBRE NORMAS DE IMPORTAÇÃO E FABRICAÇÃO DE  
PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NA AGRICULTURA. 
   
   SUGESTÃO:09759 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO E DOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:00982 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE COMPETIR À UNIÃO LEGISLAR SOBRE ÁGUAS, TELECOMUNICAÇÕES,  
SERVIÇO POSTAL, ENERGIA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
 

2 – Audiências públicas 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - IIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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

[...] 

XX - legislar sobre:  

a) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; normas gerais de direito tributário;  

b) organização e funcionamento dos serviços federais;  

c) desapropriação;  

d) requisição e bens e serviços civis, em caso de perigo iminente, e militares, em 

tempo de guerra;  

e) águas, telecomunicações, informática, serviço postal, energia elétrica, térmica, 

nuclear ou qualquer outra;  

f) sistema monetário e de medidas, título e garantia dos metais;  

g) política de crédito, câmbio e transferência de valores para fora do país; comércio 

exterior e interestadual;  

h) navegação marítima, fluvial e lacustre; regime dos portos;  

i) trânsito e tráfego interestadual e rodovias federais;  

j) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; potenciais de energia 

hidráulica, bem assim o regime de seu aproveitamento e exploração;  

l) nacionalidade, cidadania e naturalização;  

m) populações indígenas;  

n) emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

o) condições e capacidade para o exercício das profissões;  

p) higiene e segurança do trabalho;  

q) símbolos nacionais;  

r) organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; 

organização administrativa dos Territórios;  

s) sistema estatístico e cartográfico nacionais;  

t) condições de exercício do direito de reunião;  

u) outras matérias necessárias ao exercício da competência legislativa e dos 

poderes que lhe são concedidos nesta Constituição. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 7º - Compete à União:  

[...] 

XXI - legislar sobre:  

a) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; normas gerais de direito tributário;  

b) organização e funcionamento dos serviços federais;  

c) desapropriação;  

d) requisição de bens e serviços civis, em caso de perigo iminente, e militares, em 

tempo de guerra;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 18  

 

e) águas, telecomunicações, informática, serviço postal, energia elétrica, térmica, 

nuclear ou qualquer outra;  

f) sistema monetário e de medidas, título e garantia dos metais;  

g) política de crédito, câmbio e transferência de valores para fora do país; comércio 

exterior e interestadual;  

h) navegação marítima, fluvial e lacustre; regime dos portos;  

i) trânsito e tráfego interestadual e rodovias federais;  

j) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; potenciais de energia 

hidráulica, bem assim o regime de seu aproveitamento e exploração;  

l) nacionalidade, cidadania e naturalização;  

m) populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos;  

n) emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

o) condições de capacidade para o exercício das profissões;  

p) símbolos nacionais; 

q) organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; 

organização administrativa dos Territórios;  

r) sistema estatístico e cartográfico nacionais;  

s) condições de exercício do direito de reunião;  

t) outras matérias necessárias ao exercício da competência legislativa e dos 

poderes que lhe são concedidos nesta Constituição. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  

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

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

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

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

estado/subcomissao2a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 12.  
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 
 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 8º - Compete à União:  

[...] 

XIX - legislar sobre:  

a) direito civil, comercial, penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, 

processual e do trabalho e normas gerais de direito tributário, urbanístico e das 

execuções penais;  

b) desapropriação;  

c) requisição de bens e serviços civis, em caso de perigo iminente, e militares, em 

tempo de guerra;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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d) águas, telecomunicações, informática, serviço postal e energia;  

e) sistema monetário e de medidas, título e garantia dos metais;  

f) política de crédito, câmbio e transferência de valores; comércio exterior e 

interestadual;  

g) navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, bem assim o regime 

dos portos;  

h) trânsito e tráfego interestadual e rodovias federais;  

i) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

j) nacionalidade, cidadania e naturalização;  

l) populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos;  

m) emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

n) condições de capacidade para o exercício das profissões;  

o) organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; 

organização administrativa dos Territórios;  

p) sistema estatístico e cartográfico nacionais;  

q) sistemas de poupança, consórcios e sorteios.  

r) normas gerais sobre polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 28.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 8º - Compete à União:  

[...] 

XIX - legislar sobre:  

a) direito civil, comercial, penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, 

processual e do trabalho e normas gerais de direito financeiro, tributário, urbanístico 

e das execuções penais;  

b) desapropriação;  

c) requisição de bens e serviços civis, em caso de perigo iminente, e militares, em 

tempo de guerra;  

d) águas, telecomunicações, informática, serviço postal e energia;  

e) sistema monetário e de medidas, título e garantia dos metais;  

f) política de crédito, câmbio e transferência de valores; comércio exterior e 

interestadual;  

g) navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, bem assim o regime 

dos portos;  

h) trânsito e tráfego interestadual e rodovias e ferrovias federais;  

i) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

j) nacionalidade, cidadania e naturalização;  

l) populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos;  

m) emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

n) condições de capacidade para o exercício das profissões;  

o) organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal e dos 

Territórios; organização administrativa dos Territórios;  

p) sistemas estatístico e cartográfico nacionais;  

q) sistemas de poupança, consórcios e sorteios.  
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r) organização, efetivo, material bélico, instrução específica, justiça e garantias das 

forças policiais e corpos de bombeiros, bem como condições gerais de sua 

convocação, inclusive mobilização;  

s) normas gerais sobre produção e consumo;  

t) seguro e previdência social;  

u) diretrizes e bases da educação nacional;  

v) florestas, caça, pesca e conservação da natureza;  

x) normas gerais sobre saúde; e  

z) - pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza, inclusive garantindo 

seus direitos. 

 

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

Substitutivo do relator.  

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

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

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

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

estado/comissao2 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 49 - Compete à União:  

[...] 

XIX - legislar sobre:  

a) direito civil, comercial, penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, 

processual e do trabalho e normas gerais de direito financeiro, tributário, urbanístico 

e das execuções penais;  

b) desapropriação;  

c) requisição de bens e serviços civis, em caso de perigo iminente, e militares, em 

tempo de guerra;  

d) águas, telecomunicações, informática, serviço postal e energia;  

e) sistema monetário e de medidas, título e garantia dos metais;  

f) política de crédito, câmbio e transferência de valores; comércio exterior e 

interestadual;  

g) navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, bem assim o regime 

dos portos;  

h) trânsito e tráfego interestadual e rodovias e ferrovias federais;  

i) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

j) nacionalidade, cidadania e naturalização;  

l) populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos;  

m) emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

n) condições de capacidade para o exercício das profissões;  

o) organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; 

organização administrativa dos Territórios;  

p) sistemas estatístico e cartográfico nacionais;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
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q) sistemas de poupança, consórcios e sorteios.  

r) estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização das Polícias 

Militares e Corpos de Bombeiros.  

s) normas gerais sobre produção e consumo;  

t) seguridade social;  

u) diretrizes e bases da educação nacional;  

v) florestas, caça, pesca e conservação da natureza;  

x) normas gerais sobre saúde; e  

z) pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza, inclusive garantindo 

seus direitos. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 34.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 54 - Compete à União:  

[...] 

XXIII - legislar sobre:  

a) direito civil, comercial, penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, 

processual e do trabalho e normas gerais de direito financeiro, tributário, urbanístico 

e das execuções penais;  

b) desapropriação;  

c) requisição de bens e serviços civis, em caso de perigo iminente, e militares, em 

tempo de guerra;  

d) águas, telecomunicações, informática, serviço postal e energia;  

e) sistema monetário e de medidas, título e garantia dos metais;  

f) política de crédito, câmbio e transferência de valores; comércio exterior e 

interestadual;  

g) navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, bem assim o regime 

dos portos;  

h) trânsito e tráfego interestadual e rodovias e ferrovias federais;  

i) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

j) nacionalidade, cidadania e naturalização;  

l) populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos;  

m) emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

n) condições de capacidade para o exercício das profissões;  

o) organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito 

Federal e dos Territórios; organização administrativa dos Territórios;  

p) sistemas estatístico e cartográfico nacionais;  

q) sistemas de poupança, consórcios e sorteios.  

r) estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização das Polícias 

Militares e Corpos de Bombeiros.  

s) normas gerais sobre produção e consumo;  

t) seguridade social;  

u) diretrizes e bases da educação nacional;  
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v) florestas, caça, pesca e conservação da natureza, proteção ao meio ambiente e 

controle da poluição e atividades nucleares;  

x) normas gerais sobre saúde; e  

z) pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza, inclusive garantindo 

seus direitos.  

[...] 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 109.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 32 - Cabe privativamente à União legislar sobre:  

I - direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral;  

II - direito marítimo, aeronáutico e espacial;  

III - desapropriação;  

IV - requisições civis, em caso de iminente perigo, e militares em tempo de guerra;  

V - águas, telecomunicações, radiodifusão, informática e energia;  

VI - serviço postal;  

VII - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;  

VIII - política de crédito, câmbio e transferência de valores, comércio exterior e 

interestadual;  

IX - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;  

X - trânsito e tráfego interestadual, rodovias e ferrovias federais;  

XI - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

XII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  

XIII - populações indígenas;  

XIV - emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

XV - condições de capacidade para o exercício de profissões;  

XVI - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios e organização administrativa destes;  

XVII - sistemas estatístico e cartográfico nacionais;  

XVIII - sistemas de poupança, consórcios e sorteios;  

XIX - convocação ou mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros;  

XX - competência da polícia federal;  

XXI - seguridade social;  

XXII - registro público e serviços notariais.  

Parágrafo único - Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre 

matérias relacionadas neste artigo, excetuados os itens II, IV, VI, VII, VIII, XII, XVI e 

XX. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 143.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

Art. 21 - Cabe privativamente à União legislar sobre:  

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário e do trabalho;  

II - direito marítimo, aeronáutico e espacial; 
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 III - desapropriação;  

IV - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;  

V - águas, telecomunicações, radiodifusão, informática e energia;  

VI - serviço postal;  

VII - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;  

VIII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, comércio 

exterior e interestadual;  

IX - diretrizes da política nacional de transportes;  

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;  

XI - trânsito e tráfego interestadual, rodovias e ferrovias federais;  

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  

XIV - populações indígenas;  

XV - emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

XVI - condições de capacidade para o exercício de profissões;  

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios e organização administrativa destes;  

XVIII - sistemas estatístico e cartográfico nacionais;  

XIX - sistemas de poupança, consórcios e sorteios;  

XX - normas gerais de organização, garantias e condições de convocação ou 

mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;  

XXI - competência da polícia federal e da polícia rodoviária federal;  

XXII - seguridade social;  

XXIII - diretrizes e bases da educação nacional;  

XXIV - registro público e serviços notariais;  

XXV - atividades nucleares, de qualquer natureza;  

XXVI - normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para a 

administração pública, direta e indireta, nos três níveis de governo, inclusive para as 

fundações e empresas sob seu controle. 

 

Discussão e votação: 

Requerimentos de destaque: nº 7975/87; nº 3874/87, (referente à Emenda 26038); 

nº 3853/87, (referente à Emenda 33227); nº 6501/87; 5211/87; nº 4254/87, 

(referente à Emenda 23866), nº 4256/87, (referente à Emenda 23860) e Destaque 

nº 6872/87, (referente à Emenda 34529).  

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

27/01/1988, a partir da p. 1524.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 24. Cabe privativamente à União legislar sobre:  

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário e do trabalho;  

II - direito marítimo, aeronáutico e espacial;  

III - desapropriação;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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IV - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;  

V - águas, telecomunicações, radiodifusão, informática e energia;  

VI - serviço postal;  

VII - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;  

VIII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, comércio 

exterior e interestadual;  

IX - diretrizes da política nacional de transportes;  

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;  

XI - trânsito e tráfego interestadual, rodovias e ferrovias federais;  

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  

XIV - populações indígenas;  

XV - emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

XVI - condições para o exercício de profissões;  

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios e organização administrativa destes;  

XVIII - sistema estatístico e sistema cartográfico nacionais;  

XIX - sistemas de poupança, consórcios e sorteios;  

XX - normas gerais de organização, garantias e condições de convocação ou 

mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;  

XXI - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;  

XXII - seguridade social;  

XXIII - diretrizes e bases da educação nacional;  

XXIV - registro público e serviços notariais;  

XXV - atividades nucleares de qualquer natureza;  

XXVI - normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para a 

administração pública, direta e indireta, nos três níveis de governo, inclusive para 

as fundações e empresas sob seu controle;  

XXVII - defesa territorial, defesa aeroespacial e defesa civil.  

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, desde que não 

causem risco à soberania e unidade nacionais. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 11.  
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase S, ao final deste documento). 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 23. 

 

Discussão e votação de destaques.  

Requerimento de destaque nº 761, referente à emenda 00222. A emenda foi 

rejeitada.  

As supressões propostas nos destaques 2118 e 2128 foram aprovadas, bem como 

a Emenda aditiva 00117.   

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

8100. 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/200anc08mar1988.pdf
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FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho;  

II - desapropriação;  

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;  

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;  

V - serviço postal;  

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;  

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;  

VIII - comércio exterior e interestadual;  

IX - diretrizes da política nacional de transportes;  

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;  

XI - trânsito e transporte de bens e pessoas nas rodovias e ferrovias federais;  

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  

XIV - populações indígenas;  

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 

profissões;  

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios e organização administrativa destes;  

XVIII - sistema estatístico e sistema cartográfico e de geologia nacionais;  

XIX - sistemas de poupança, consórcios e sorteios;  

XX - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantia, convocação 

e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;  

XXI - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;  

XXII - seguridade social;  

XXIII - diretrizes e bases da educação nacional;  

XXIV - registro público;  

XXV - atividades nucleares de qualquer natureza;  

XXVI - normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para a 

administração pública, direta e indireta, nas diversas esferas de governo, inclusive 

para as fundações e empresas sob seu controle;  

XXVII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa civil e mobilização nacional.  

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

Requerimento de destaque 1477, referente à Emenda 01664.  A emenda foi 

rejeitada. 

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

12759. 

Requerimentos de reunião de destaques e emendas. A reunião foi aprovada. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/294anc18ago1988.pdf
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Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 19/8/1988, a partir da p. 

12818. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 21. Compete privativamente à União legislar sobre:  

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho;  

II - desapropriação;  

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;  

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;  

V - serviço postal;  

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;  

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;  

VIII - comércio exterior e interestadual;  

IX - diretrizes da política nacional de transportes;  

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;  

XI - trânsito e transporte;  

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  

XIV - populações indígenas;  

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 

profissões;  

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios e organização administrativa destes;  

XVIII - sistema estatístico e sistema cartográfico e de geologia nacionais;  

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;  

XX - sistemas de consórcios e sorteios;  

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;  

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;  

XXIII - seguridade social;  

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;  

XXV - registros públicos;  

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;  

XXVII - normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para a 

administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu 

controle; 

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa civil e mobilização nacional;  

XXIX - propaganda comercial.  

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/295anc19ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o inciso XXVIII do art. 21. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 222. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial e do trabalho;  

II - desapropriação;  

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;  

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;  

V - serviço postal;  

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;  

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;  

VIII - comércio exterior e interestadual;  

IX - diretrizes da política nacional de transportes;  

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;  

XI - trânsito e transporte;  

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;  

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  

XIV - populações indígenas;  

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 

profissões;  

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;  

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;  

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;  

XX - sistemas de consórcios e sorteios;  

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;  

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;  

XXIII - seguridade social;  

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;  

XXV - registros públicos;  

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;  

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a 

administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob 

seu controle;  

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e 

mobilização nacional;  

XXIX - propaganda comercial.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

os incisos XVII e XXVII. 

Conforme quadro comparativo das propostas de redação, fls. 27 e 28. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 

 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00003 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção da Organização do Estados, Capítulo II.  
"Artigo F - Compete à União Federal:  
§ XX Legislar sobre. 
............................................  
Alínea ........ Meios de comunicação, publicidade,  
propaganda e comunicação visual ao ar livre. 
Justificativa: 
Seguindo a tendência mundial, a propaganda e a publicidade através da comunicação ao ar livre (out-
door, painéis etc.), é hoje uma realidade em nosso País, alcançando a totalidade do nosso território. 
De outro lado, pela sua própria natureza, constitui propaganda e publicidade não seletiva, uma vez 
que, geralmente expostas em vias públicas, exerce influência, sobre a população, 
indiscriminadamente. 
Em que pese estes importantes aspectos, a matéria não está hoje regulamentada a nenhum nível, 
gerando conflitos de competência, não ordenando a existência e desenvolvimento das empresas do 
ramo, bem como desamparando a sociedade de princípios mínimos para o exercício desta atividade 
econômica, de intensa repercussão social. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0003-7  
Emenda aditiva para incluir, entre as matérias de competência legislativa da União, as que 
menciona.  
Mais adequada teria sido a sugestão para a competência comum.  
Aliás, ela já está atendida com o disposto na alínea "g", do inciso XIII, do art. G (art. 8o. do texto 
numerado) do Anteprojeto.  
Pela prejudicialidade. 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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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   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Suprima-se, na alínea "J" do inciso XX do  
Art. F a palavra "metalurgia". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A supressão pretendida não aperfeiçoa o Anteprojeto e, pelo fato de a emenda carecer de 
justificação, não se permite formar o convencimento para sua acolhida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00016 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso XX do Art. F o seguinte dispositivo:  
"Parágrafo Único. Lei complementar disporá  
sobre a delegação para os Estados legislarem sobre  
pesquisa e exploração de minerais não  
estratégicos, aproveitamento e exploração de  
energia hidráulica de potência reduzida." 
Justificativa: 
É preciso descentralizar, para os Estados, algumas competências da União. Propõe-se que a lei 
estabeleça condições para que o aproveitamento econômico de riquezas potenciais não seja 
cerceado por decisões localizadas a milhares de quilômetros, tratando-se de exploração econômica 
cujo interesse é meramente local, em que não há tecnologias sofisticadas, etc. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0016-9  
A emenda propõe delegação legislativa aos Estados para os fins que menciona.  
A figura da delegação legislativa da União para os Estados foi introduzida em nosso direito 
constitucional na Carta de 37.  
Aliás, só ali foi prevista. Nenhuma das demais Constituições brasileiras a previu.  
Sob o regime daquela Carta justificava-se a delegação, porque a União centralizou ao máximo as 
competências.  
No Anteprojeto, procurou-se descentralizar ao máximo, de modo a não caber a figura da delegação, 
como sugerida na emenda.  
Por isso, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   
   Suprima-se a alínea r do inciso XX do art. F  
do anteprojeto, renumerando-se os seguintes: 
Justificativa: 
Entendemos que legislar sobre a organização judiciária e o Ministério Público do Distrito Federal não 
deva ser da competência da União Federal, mas sim da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, 
nos mesmos moldes dos Estados, conforme proposição por nós oferecida. 
Coerentes com a nossa proposição no sentido de que o Distrito Federal gozará de autonomia política, 
legislativa, judiciária, administrativa e financeira, não se compreenderia que tal competência 
permanecesse no âmbito da União Federal, eis que mais se adequa à Assembleia Legislativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0045-2  
Sugere a supressão da alínea "r" do inciso XX do art. F (art. 7o. do texto numerado).  
Vejam-se as considerações constantes do parecer sobre a emenda No. 2a 0044-4.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00066 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. "F", XX.  
"Art. F Compete à União Federal:  
XX - legislar sobre:  
i) trânsito e transporte de pessoas e bens  
nas vias terrestres.  
Parágrafo único. A competência da União não  
exclui a dos Estados e Municípios para legislar  
supletivamente sobre a matéria da alínea i,  
respeitada a lei federal." 
Justificativa: 
A redação torna o Artigo F, XX, “i”, mais técnico. As expressões “tráfego e trânsito” são equívocas. 
Por outro lado, deixa-se claro que os Estados e Municípios também podem legislar, supletivamente, 
respeitada a lei federal. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0066-5  
O objetivo da emenda está plenamente atendido nas disposições constantes do inciso XII do art. F 
(art. 7o. do texto numerado); alínea "i" do inciso XX do art. F; e alínea "d", do inciso XIII, do art. G (art. 
8o. do texto numerado).  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00070 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. F a seguinte redação:  
"Art. F. Compete à União Federal:  
I. ...................... 
II. .....................  
XX. - Legislar sobre :  
a) ................... 
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b) .................. 
j) Jazidas, minas e todos os recursos do  
subsolo, suas pesquisas e levantamentos básicos;  
metalurgia; potenciais de energia hidráulica, bem  
como os regimes de suas exploração e lavra."  
2A0071-1  
Inclua-se, no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Federação, os  
seguintes dispositivos:  
"Art. São poderes da União Federal, dos  
Estados e dos Municípios o Legislativo, o  
Executiva e o Judiciário, harmônicos e coordenados  
entre si, segundo organização proposta em lei ordinária." 
Justificativa: 
Esta redação é da maior abrangência por incluir todos os recursos do subsolo, além da obtenção do 
conhecimento através dos levantamentos básicos e da pesquisa em geral, garantindo não só a 
soberania, como a capacidade da União de controlar e planejar os recursos do país. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0070-3  
A redação proposta, com a emenda, à alínea "j", do item XX, do art. F (art. 7o. do texto numerado), 
não aperfeiçoa o Anteprojeto.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00075 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. F a seguinte redação:  
"Art. F. Compete à União Federal:  
I - manter relações com Estados estrangeiros,  
celebrar tratados e convenções sobre matéria de  
natureza internacional, participar de organizações  
internacionais;  
II - declarar a guerra e celebrar a paz;  
III - Organizar, preparar e empregar as  
Forças Armadas;  
IV - decretar o estado de sítio, a  
intervenção federal e as medidas de emergência;  
V - planejar e promover a segurança nacional;  
VI - conceder permissão, nos casos previstos  
em lei complementar, para que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente;  
VII - autorizar e fiscalizar a produção e a  
comercialização de material de emprego militar,  
armas e explosivos;  
VIII - organizar e manter a Polícia Federal;  
IX - exercer a classificação de diversões públicas;  
X - emitir moeda;  
XI - fiscalizar as operações de crédito, de  
capitalização e de seguros;  
XII - planejar e promover o desenvolvimento  
nacional, ouvidos os Estados e os órgãos regionais  
interessados;  
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XIII - estabelecer os planos nacionais de  
viação, transportes, habitação e informática;  
XIV - manter o serviço postal;  
XV - explorar, diretamente ou mediante  
autorização ou concessão:  
a) os serviços de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza, exceto o  
aproveitamento de energia hidráulica de potência  
reduzida e, em qualquer caso, a captação de  
energia solar;  
c) a navegação aeroespacial e a utilização da  
infraestrutura aeroportuária e de proteção ao voo;  
d) o transporte aquaviário entre portos  
brasileiros e fronteiras nacionais ou que  
transponha os limites do Estado ou do Território;  
e) os serviços e instalações de energia  
nuclear de qualquer natureza;  
XVI - manter cooperação econômica,  
administrativa, financeira e cultural com os  
Estados e outras pessoas jurídicas de direito  
público interno;  
XVII - celebrar convênio e acordo para  
execução de leis e serviços federais;  
XVIII - organizar e manter o Poder Judiciário  
e o Ministério Público do Distrito Federal e dos  
Territórios;  
XIX - organizar e manter os serviços e as  
instituições oficiais de estatística, geografia e  
cartografia;  
XX - conceder anistia;  
XXI - organizar o sistema nacional de defesa civil;  
XXII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, marítimo, aeroespacial e do  
trabalho; normas gerais de direito tributário;  
b) defesa civil, defesa territorial e defesa  
aeroespacial;  
c) organização e funcionamento dos serviços federais;  
d) mobilização nacional;  
e) desapropriação;  
f) águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal, energia elétrica, térmica, nuclear  
ou qualquer outra;  
g) sistema monetário e de medidas, título e  
garantia de metais;  
h) política de crédito, câmbio e  
transferência de valores para fora do País;  
comércio exterior e interestadual;  
i) a navegação marítima, fluvial e lacustre;  
j) o regime de portos;  
l) trânsito e tráfego interestadual e  
rodovias federais;  
m) jazidas, minas, outros recursos minerais e  
metalurgia; potenciais de energia hidráulica, bem  
assim o regime de seu aproveitamento e exploração;  
n) recursos naturais, vivos ou não, das águas  
do mar territorial e patrimonial, fluviais e  
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lacustres, do solo e subsolo dessas águas;  
o) nacionalidade, cidadania e naturalização;  
p) populações indígenas;  
q) emigração, imigração, entrada, extradição  
e expulsão de estrangeiros;  
r) condições de capacidade para o exercício  
das profissões;  
s) higiene e segurança do trabalho;  
t) símbolos nacionais;  
u) a faixa de fronteiras e ao longo do mar  
territorial e águas interiores, visando o  
desenvolvimento e a defesa do patrimônio nacional,  
a navegação e o meio ambiente;  
v) organização judiciária do Ministério  
Público do Distrito Federal e dos Territórios;  
organização administrativa dos Territórios;  
x) sistema estatístico e cartográfico nacionais;  
z) condições de exercício do direito de reunião;  
aa) proteção do meio ambiente;  
ab) outras matérias necessárias ao exercício  
da competência legislativa e dos poderes que lhe  
são concedidos nesta constituição." 
Justificativa: 
A União, como pessoa do Direito Público que representa a Federação brasileira e que paira sobre os 
interesses localizados e setoriais de Estados e Territórios, deve competir a parcela maior da 
responsabilidade quanto às ações relativas ao aprimoramento das condições de vida do povo, na 
busca da realização do bem comum dentro de um ambiente de tranquilidade e paz social. À União, 
portanto, deverão ser alocados instrumentos que tornem factível o atingimento de tais objetivos. 
Vendo, também, sob tal enfoque é óbvio que a segurança nacional deve ser de sua competência e, 
portanto, tal assertiva deve ser explicitada. 
Além da organização e do preparo, aí embutidos os programas de treinamento, de reequipamento, do 
desenvolvimento tecnológico, etc., deve caber-lhe, também, a faculdade exclusiva do emprego das 
Forças Armadas no caso de conflito externo ou de grave perturbação da ordem interna, dentro dos 
limites da lei. 
Ao analisar o aspecto de requisição de bens e serviços tornou-se transparente que a expressão 
“mobilização nacional” possui uma maior abrangência já que envolve todo o aspecto da ação que o 
País adota para enfrentar as adversidades de uma ameaça externa. 
O meio ambiente, certamente, será a grande preocupação da humanidade, nas próximas décadas. É 
de bom alvitre que fique na esfera da União a competência para legislar sobre a proteção do meio 
ambiente, uma vez que por essa forma evita-se que os Estados e Municípios adotem legislação 
contrária aos interesses da Nação como um todo, este é o caso, por exemplo, da legislação referente 
à proteção contra ruídos nas áreas de entorno dos aeroportos, cabendo à União legislar sobre a 
matéria. 
Quanto à MARINHA MERCANTE que tem importância fundamental para o Poder Marítimo (entre 
cujos componentes está a Marinha de Guerra), há necessidade de assegurar-lhe condições de 
sobrevivência num mercado altamente competitivo e genuinamente nacional. Recursos ponderáveis 
despendidos em fretes marítimos são drenados para o Exterior. O assunto é tão importante que as 
Conferências Internacionais de Fretes estipulam os percentuais de carga que devem ser 
transportados nos navios dos países importadores/exportadores no comércio bilateral, nos daqueles 
de terceira bandeira. 
A manutenção das linhas de cabotagem tem significação estratégica muito grande para o País e, 
como essa navegação se realiza entre portos nacionais, não há razão que justifique, a não ser em 
condições excepcionais e atendendo exclusivamente aos interesses brasileiros, que seja aberta a 
navios de outros países. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0075-4  
Todo o esforço de contribuição do autor, contido na presente emenda, não convence da necessidade 
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de alterar-se o Anteprojeto.  
O parecer é pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00120 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   A) Suprima-se no artigo F, os itens X, XVIII, XX – c, p,  
e t, dando-se a seguinte redação aos abaixo relacionados:  
Art. F - .........................  
XIV – Explorar, diretamente ou mediante autorização  
ou concessão:  
a) Os serviços nacionais, interestaduais e internacionais  
de telecomunicações;  
b) Os serviços e instalações de energia elétrica de âmbito  
interestadual, e o aproveitamento energético dos cursos d'água  
pertencentes à União;  
c) ..............  
d) ..............  
e) ..............  
XX – legislar sobre:  
a) Direito eleitoral, marítimo, aeronáutico e espacial;  
b) ....................  
d) requisições de bens e serviços para uso militar, em  
tempo de guerra;  
.....................................................  
u) outras matérias necessárias ao exercício dos poderes  
que lhe são concedidos nesta Constituição.  
B) Inclua-se no artigo H:  
- direito civil, comercial, penal, processual e do trabalho;  
- higiene e segurança do trabalho;  
C) Inclua-se no artigo G:  
i) fiscalizar as operações de crédito, capitalização e  
de seguros;  
ii) explorar diretamente ou mediante autorização ou  
concessão, na forma de lei federal;  
a) os serviços locais de telecomunicações;  
b) os serviços e instalações de energia elétrica de  
qualquer natureza exceto os privativos da União.  
XIII) legislar sobre:  
..................................  
- desapropriação  
D) Inclua-se no art. J:  
Art. J - ........................  
§ 3° - Não configura conflito o agravamento de exigência  
ou penalidade visando a preservação de valores da comunidade  
local ou regional. 
Justificativa: 
Trata-se de emenda complexa em que a alteração de um item acarreta a de outros, na forma do art. 
23 § 2º do R.I., e que objetiva ampliar as atribuições dos Estados e Municípios, fortalecendo a 
Federação. 
A proposta está em consonância com a filosofia adotada pelo relator, de ampliar o leque de 
competências comuns, possibilitando uma reversão no processo histórico de concentração de 
poderes na União, sem, no entanto, causar quebra na ordem jurídica. 
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Não há razão para que as atribuições aqui repassadas aos Estados e Municípios não possam ser por 
eles exercidas. 
Parecer:   
   Como assinala o autor, na justificação, trata-se de emenda complexa, que propõe a ampliação da 
competência comum pela migração de várias competências privativas da União.  
É necessário examiná-la, caso a caso.  
No art. F (art. 7o. do texto numerado), sugere-se nova redação às alíneas "a" e "b" do inciso XIV. A 
proposta consiste em especificar os serviços de telecomunicações e de energia elétrica a cargo da 
União, deixando os remanescentes para a competência comum, na perspectiva da 
descentralização federativa. É de ser acolhida, com pequena modificação redacional da emenda, na 
forma do Anteprojeto final do Relator.  
Ainda ao art. 7o., propõe-se a redução de competência legislativa exclusiva da União quanto a direito 
civil, comercial, penal, processual, do trabalho e normas gerais de direito tributário. Esta proposta não 
pode ser acolhida, ao ver do Relator, pelas seguintes razões: 
a) trata-se de matéria jurídica objeto de legislação codificada, que, por isto, deve  
obedecer a comando legislativo único;  
b) não faz sentido permitir que os Estados legislem sobre direito comercial, por exemplo, e que só a 
União legisle sobre direito marítimo e aeronáutico, quando estes fazem parte daquele;  
c) normas gerais de direito tributário, por sua própria natureza, têm validade e eficácia no âmbito 
nacional, por isto que é preciso restringi-las à produção normativa da União;  
d) o direito civil, o penal, comercial, etc., suscetíveis à legislação comum da União e dos Estados, 
gerariam insolúveis problemas de conflito intertemporal e, principalmente, interespacial de normas, de 
todo inconvenientes. Quanto a este ponto, portanto, a emenda não merece acolhimento.  
Outra alteração sugerida, da alínea "d", do referido artigo, não convence o Relator da conveniência 
de seu acolhimento. Igualmente quanto à alínea "u".  
Pretende-se, também, a supressão da alínea "p" do inciso XX do mesmo artigo, para incluir a matéria 
ali prevista na competência comum. A sugestão merece acolhimento.  
Por último, a proposta aditiva de um § 3o. no art. J (art. 13 do texto numerado) é de se rejeitar, pelo 
não acolhimento da supressão de matérias da alínea "a", do item XX, do art. 7o.  
O parecer é pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00123 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto do Relator da  
Subcomissão da União, do Distrito Federal e  
Territórios o seguinte dispositivo:  
"Art. A União compete:  
..................................................  
- legislar sobre:  
..................................................  
- normas gerais de direito do meio ambiente"  
.................................................. 
Justificativa: 
A autonomia de certo ramos do direito tem direta relação com o crescimento do universo de 
fenômenos que essas normas regulam, bem assim com a importância qualitativa dos fatos regulados. 
Nos dois aspectos, aconselha-se a consideração autônoma do direito ecológico ou do meio ambiente, 
deferido expressamente a União as normas gerais que concernem a área, deixadas aos Estados e 
Municípios as suplementações normativas. 
Parecer:   
   Propõe incluir na competência exclusiva da União a legislação sobre meio ambiente. A emenda 
está acolhida no campo da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:00147 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. F - Compete à União Federal:  
............................................  
"XX - Legislar sobre:  
............................................  
V - Legislar sobre Publicidade, Programa e  
Comunicação Visual ao ar livre, nas normas gerais.  
Art. Compete ao município fiscalizar a  
execução, na justa medida, de acordo com norma  
geral estabelecida pela União, com as possíveis  
adequações de caráter regional ou municipal.  
Parágrafo único- Este poder delegado ao  
Município é de fiscalização e não poderá ter,  
jamais, o poder coercitivo, pois estará assim  
ferindo o princípio do justo direito." 
Justificativa: 
Esta proposição trata de assunto jamais antes mencionado em nossas Constituições visto 
representarem a contemporaneidade em que vivemos. 
A Propaganda, aqui, devemos entender no seu sentido político, como forma de divulgar, doutrinar 
opiniões ou informações, com o fim de influenciar o comportamento do público em geral ou de um 
grupo de pessoas considerados como cidadãos. 
Quando a divulgação tem sentido comercial, cujo intuito é de influenciar o público como consumidor é 
tratada como Publicidade. 
Na sociedade contemporânea, baseada no capitalismo, a Publicidade adquiriu status de grande 
importância, ainda mais depois do advento da era do “mass média”. 
Todos nós, querendo ou não, estamos sendo constantemente influenciados pela publicidade. A 
publicidade faz parte de nossas vidas, entrando em nossos lares, logo de manhã, com os nossos 
jornais, semanal ou mensalmente, com as revistas e, diuturnamente, através do rádio, da televisão e 
dos “out-doors”, aqui chamados de comunicação visual ao ar livre. Por isso, a necessidade de se 
estabelecer competências para legislação e fiscalização destas áreas. 
A nível municipal, elaborar-se-á legislação específica fixando os limites da extensão e profundidade 
de atuação destas modalidades de persuasão. 
É aqui importante salientar a importância da coexistência pacífica, permeada pela justiça, entre as 
Prefeituras e as empresas de publicidade e propaganda, sobremodo as empresas de comunicação 
visual, que são as mais visadas, visto esbarrarem em várias normas, muitas vezes arbitrárias, com 
fundamentos sem muita solidez quanto ao bom senso e à razão. 
A ocorrência de atitudes tão reacionárias deve-se, muitas vezes, a profissionais sem ética que, 
ferindo os acordos estabelecidos em suas entidades de classe, exorbitam no seu “direito” de trabalhar 
e prejudicam a todos: à população, “poluindo” os seus locais de lazer ou de orgulho nacional e aos 
seus colegas de trabalho, provocando a ira dos sempre existentes defensores dos bens da 
comunidade. 
É preciso, pois, que haja uma diretriz que paute o bom desempenho destes profissionais, que com o 
êxito de seu trabalho propiciam emprego a milhares de trabalhadores nos mais diferentes níveis, 
assegurando-lhes conforto e vida digna. 
Acreditamos que os assuntos aqui comentados são importantes molas para o desenvolvimento e 
progresso de uma Nação, pois elas fornecem e propagam informações que serão úteis para que o 
consumidor conheça os produtos que talvez venha a comprar, servindo-se das informações obtidas 
através destes meios de comunicação. 
Para relembrar a importância deles, basta-nos lembrarmos de como tomamos conhecimento das 
campanhas de vacinação – SABIN – como participamos de campanhas cívicas. “Diga não à 
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Violência” ou a da AIDS, que está comovendo toda população. Aqui elas perdem todo caráter 
pernicioso, que muitos alegam essas matérias abrigarem e só se revestem de fatores positivos para 
qualquer camada social. É a democratização da informação. 
É para que não se deturpe a função e a validade de publicidade, da propaganda e das comunicações 
visuais ao ar livre é licito que se insira na nova Constituição artigo específico regulando e dando 
legitimidade ao exercício destas honrosas profissões, empenhadas na difusão de informação, cultura 
e entretenimento para o progresso, a melhoria da qualidade de vida, e desenvolvimento da livre 
iniciativa e o fortalecimento das instituições democráticas do país. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda semelhante à de no. 2A0003-7.  
Adotem-se as razões aduzidas naquele parecer.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00162 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica a alínea m do inciso XX do artigo F:  
"m) garantias aos direitos das populações indígenas." 
Justificativa: 
A redação proposta fixa os limites da competência legislativa da União, evitando-se que uma 
atribuição genérica possibilite o desvirtuamento do espirito dos preceitos específicos sobre as 
populações indígenas. Além de disso, harmoniza o dispositivo com o texto oriundo da Subcomissão a 
que ficou cometido o debate sobre os direitos destas populações. 
Parecer:   
   Altera a redação da alínea "m" do art. F (art. 7o. do texto numerado).  
Pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:00165 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Cabe à União legislar sobre a produção,  
distribuição e exibição de filmes cinematográficos  
e de videocassetes. 
Justificativa: 
É urgente atribuir à União a iniciativa e o dever de legislar sobre essa matéria, dada a importância 
cultural, educativa e recreativa que os filmes e os videocassetes alcançaram, graças aos padrões de 
alto consumo que ambos desfrutam. 
Parecer:   
   Propõe-se a inclusão, entre as matérias de competência legislativa da União, aquelas sobre 
produção, distribuição e exibição de filmes cinematográficos e de videocassetes.  
Essas matérias devem receber tratamento legislativo especial na legislação comum, pertinentes a 
vários ramos do direito, em seus diversos aspectos.  
O parecer é pela rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 
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FASE E 

EMENDA:00098 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E  
TERRITÓRIOS - ITEM XXI  
Ao anteprojeto seja incluído o seguinte dispositivo:  
Art. Compete à União, legislar sobre as seguintes matérias:  
I - Estabelecer os Planos Nacionais da viação  
e dos transportes;  
II - Normas gerais sobre serviços públicos de  
transporte coletivo rodoviário de passageiros,  
transporte de cargas e trânsito nas vias terrestres;  
III - Explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão serviços públicos de  
transporte coletivo rodoviário, as vias férreas e  
os serviços de navegação marítima;  
IV - Organizar e manter a Polícia Federal com  
a finalidade, sem prejuízos de outras que por Lei  
Ordinárias, lhes possam ser atribuídas de executar  
os serviço da polícia marítima, aérea e de fronteiras:  
a) prevenir o tráfego de entorpecentes e drogas;  
b) apurar e reprimir infrações penais em  
detrimento de bens, serviços e interesses da União  
e entre os serviços, os de transporte rodoviário  
de pessoas e de bens, executadas também por  
concessão ou permissão, assim como outros, cuja  
prática tenha repercussão interestadual e exijam  
repressão conforme dispuser em lei. 
Justificativa: 
Espera, os transportadores que a Nova Carta Política, inclua no seu texto dispositivos permanentes, 
afastando assim, definitivamente a possibilidade de problemas na área de viação e dos transportes. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00105 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Territórios acrescente-se  
alínea u ao item XXI do art. 7o:  
Art. 7o. ......................... 
XXI - ........................... 
u - meios e veículos de comunicação,  
propaganda, publicidade e comunicação visual ao ar livre. 
Justificativa: 
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Acompanhando a tendência mundial, a propaganda e a publicidade através da comunicação ao ar 
livre (outdoors, painéis, etc.) é hoje uma realidade em nosso País, alcançando todo o território 
nacional. 
Por isso mesmo, acreditamos que essa matéria deve merecer uma regulamentação a nível federal a 
fim de que não haja distorções no tratamento do tema. Estaremos evitando futuros conflitos. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00141 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Modifique-se a redação da alínea "e" do  
inciso XXI do Art. 7o. do Anteprojeto da  
Subcomissão da União, Distrito Federal Territórios para:  
XXI - ..................................  
e) águas, telecomunicações, serviço postal,  
energia elétrica, térmica, nuclear ou qualquer outra. 
Justificativa: 
O dispositivo inclui a informática no mesmo nível que outros tradicionalmente colocados no texto 
Constitucional em virtude de serem relativos a legislação sobre bens da União ou sobre atividade 
controlada pelo Estado, o que não é o caso da informática. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00178 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   Compete a União legislar sobre:  
Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Pânico 
Justificativa: 
O Brasil é um dos raros países no mundo onde não existe legislação a respeito. A principal 
deficiência do sistema atual de segurança contra incêndio encontra-se na inexistência de legislação 
federal que norteia uma política racional para o setor, bem como estruture os mecanismos 
necessários para conduzi-lo e defina os níveis de responsabilidades nas esferas federal, estadual, 
municipal, coordenando o processo na sua globalidade. 
Corrigir esta anormalidade é uma imposição que se faz necessária mormente quando a população 
brasileira cada vez maior se aglomera nas cidades que assumem aspectos de verdadeiras 
megalópoles, sujeitas a todo tipo de risco, na maioria até mesmo desconhecidos.  
De acordo com os critérios internacionais de segurança contra incêndio, os Corpos de Bombeiros, 
quando bem treinados e equipados, contribuem em apenas 35% para a segurança global. Os 
restantes 65% distribuem-se através de legislação adequada, sistema de distribuição de água e 
outros critérios menos importantes. 
A falta de legislação no Brasil tem permitido a construção de verdadeiras armadilhas, prontas a 
destruir vidas e patrimônio, sem que sequer nos apercebamos da importância do problema. 
Julgamos, portanto, ser de maior importância dotar nosso país de instrumental necessário, a nível 
legal, para que as catástrofes tão desagradáveis como as que temos presenciados, possam ser 
evitadas, através de um elaborado código nacional de prevenção e proteção contra incêndio e pânico, 
complementado por toda uma série de leis federais, estaduais e municipais. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação (matéria infraconstitucional). 
   
   EMENDA:00227 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimindo-se a referência "águas", na letra  
e, desdobre-se a redação da letra k, ambas do item  
XXI, do artigo 7o., do Anteprojeto Final da  
Subcomissão IIa, "Da União, Distrito Federal e  
Territórios", nas seguintes letras:  
"Art. 7o. Compete à União:  
............................................  
XXI - legislar sobre:  
............................................  
j') jazidas, minas e demais recursos  
minerais, inclusive critérios e condições para  
outorga dos direitos de exploração, bem como  
metalurgia;  
j'') recursos hídricos e potenciais de  
energia hidráulica, bem assim o regime de seu  
aproveitamento;" 
Justificativa: 
O Brasil possui um imenso patrimônio de recursos minerais, que se encontra hoje ameaçado 
seriamente pela depredação indiscriminada e clandestina. 
Impõe-se que a legislação seja cautelosa em exigir, daqueles a quem autoriza ou concede o exercício 
de direitos de lavra a obediência a critérios e a condições que permitam um desfrute mais racional e 
econômico desse autêntico patrimônio nacional não renovável. 
A exclusão da referência a “águas” na letra e, deve-se à inclusão da referência a “recursos hídricos” 
na letra “j”. 
A emenda visa contribuir para o atendimento dessa necessidade. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.  
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00292 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos art. 7o, 8o. e 9o,  
pela seguinte Emenda substitutiva:  
Art. 7o. - Compete exclusivamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, do  
trabalho e processual;  
II - águas, telecomunicações, informáticas,  
serviço postal, energia de qualquer origem ou  
natureza;  
IV - sistema monetário e de medidas, títulos  
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e garantia de metais;  
V - política de crédito, câmbio e  
transferência de valores para fora do pais,  
comércio exterior e interestadual;  
VI - navegação marítima;  
VII - regime dos portos;  
VIII - tráfego nacional e interestadual e  
rodovias federais;  
IX - jazidas, minas e outros recursos  
minerais, bem como o regime de sua exploração e  
aproveitamento;  
X - nacionalidade e cidadania;  
XI - populações indígenas;  
XII - emigração, imigração, entrada,  
extradição e expulsão de estrangeiros;  
XIII - condições de capacidades para o  
exercício das profissões;  
XIV - símbolos nacionais;  
XV - organização judiciária e administrativa  
dos Territórios e do Distrito Federal;  
XVI - sistema estatístico e cartográfico nacionais.  
Parágrafo único - Lei federal poderá,  
mediante a especificação do conteúdo e termos do  
exercício, autorizar os Estados a legislarem sobre  
as matérias da competência exclusiva da União.  
Art. 8o. - Compete à União Federal editar  
normas gerais sobre:  
I - direito financeiro, econômico,  
tributário, processual e agrário;  
II - trânsito e tráfego nas vias terrestres;  
III - seguridades e previdência social;  
IV - registros públicos e notariais;  
V - juntas comerciais;  
VI - defesa e proteção da saúde;  
VII - caça, pesca e extrativismo vegetal;  
VIII - educação e desportos;  
IX - produção e consumo;  
proteção ao consumidor;  
XI - meio ambiente cultural e natural e  
controle da poluição,  
XII - navegação fluvial e lacustre.  
Parágrafo 1o. - Compete aos Estados legislar  
complementarmente sobre as matérias em relação às  
quais para editar normas gerais é atribuída à  
União; inexistindo lei federal, os Estados  
exercerão relativamente a essas matérias  
competência legislativa supletiva.  
Parágrafo 2o. - Em matéria de direito  
processual, compete aos Estados legislar sobre  
procedimentos e prazos, para adaptar as normas  
federais às peculiaridades locais.  
Art. 9o. - Integram a competência comum da  
União, dos Estados e dos Municípios as seguintes  
atribuições:  
I - zelar pela guarda da Constituição, das  
leis e das instituições democráticas;  
II - proteger os bens culturais e naturais  
de valor histórico, artístico, científico,  
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turístico e paisagístico;  
III - promover as ciências e os meios de  
acesso à cultura, à educação;  
IV - organizar e promover a defesa da saúde pública;  
V - proteger e preservar o meio ambiente,  
combatendo a poluição em qualquer de suas formas;  
VI - organizar e promover a defesa do  
consumidor;  
VIII - promover a assistência judiciária;  
VIII - estabelecer planos de habitação e transporte;  
IX - organizar a defesa permanente contra as  
calamidades públicas. 
Justificativa 
A presente Emenda substitutiva visa à melhor distribuição das competências entre a União e os 
Estados, de acordo com estudo feito por Grupo de Trabalho da Procuradoria-Geral do Estado de são 
Paulo, encaminhado pela Drª Ada Pellegrini Grinover. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00368 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Comissão da Organização do Estado  
Ao anteprojeto da Subcomissão da União, do  
Distrito Federal e Territórios. (II-A):  
Acrescente-se ao inciso XXI do artigo 7o.  
mais as alíneas e o parágrafo único seguintes:  
"XXI - legislar sobre:  
t - diretrizes e bases da educação nacional,  
normas gerais sobre desportos;  
u - fixação de hora;  
v - porte de armas;  
x - normas gerais sobre direito financeiro,  
orçamento, defesa e gestão patrimonial e  
financeira de natureza pública; seguros e  
previdência social;  
Suprima-se a alínea "t" do anteprojeto.  
Parágrafo único - A competência da União não  
exclui a dos Estados e Municípios para legislar  
supletivamente sobre as matérias das alíneas "e", "h", "t", "u", "v" e "x". 
Justificativa: 
A proposta visa ampliar a competência da União no que toca a questões que dela não podem ficar 
excluídas e cujo exercício já lhe é, pela legislação atual, deferida. 
O parágrafo estabelece a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem supletivamente sobre 
matéria cuja disciplinação varia no espaço. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00409 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Adite-se, onde couber, o seguinte artigo:  
Art. - Compete à União, aos Estados e aos  
Municípios legislar sobre.  
- direito urbanístico;  
- proteção ao meio ambiente e controle da poluição;  
- proteção ao patrimônio histórico,  
artístico, cultural, arquitetônico, urbanístico e  
paisagístico; 
Justificativa: 
Com esta emenda aditiva pretende-se assegurar a explicitação no texto constitucional, da 
competência da União, dos Estados e dos Municípios em matéria de ordenação do território, 
desenvolvimento urbano regional e meio ambiente. A distribuição de competências entre as três 
esferas de governo compreende não só as tarefas de planejar e legislar, como as de executar 
serviços e exercer públicas, tornando compatíveis encargos e recursos financeiros. 
Nas últimas décadas o planejamento oficial e os programas governamentais passaram por um 
processo de acentuada setorização trazendo, como consequência, o isolamento dos vários campos 
da administração pública. O único meio de ligação entre esses setores passou a ser financeiro, com 
reflexos negativos do ponto de vista do planejamento territorial. 
O objetivo desta emenda aditiva é o de possibilitar a articulação dos planos e programas de governo, 
tomando como referência a base territorial. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00417 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 7o, XXI, do  
anteprojeto da subcomissão da União, Distrito  
Federal e Municípios, que trata da Competência da  
União para legislar, as seguintes alíneas:  
- regiões metropolitanas, aglomerações  
urbanas, microrregiões e regiões de desenvolvimento  
econômico;  
- proteção ao meio ambiente e controle da poluição. 
Justificativa: 
Nestes dois campos, fundamentais à preservação da qualidade de vida, a União tem a necessidade 
de expedir normas gerais, de âmbito nacional ou macrorregional, sem prejuízo da indispensável 
competência supletiva dos Estados e Municípios. O contrário seria permitir que o País não tivesse 
diretrizes gerais em áreas hoje tão essenciais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00419 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
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Texto:   
   Acrescenta-se, onde couber, na Constituição  
Federal, os seguintes dispositivos:  
Art. Compete à União:  
- explorar diretamente ou mediante  
autorização ou Concessão:  
- os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza.  
Art. Compete à União:  
- legislar sobre:  
- águas, telecomunicações, serviço postal e  
energia (elétrica, térmica, nuclear ou qualquer  
outra.) 
Justificativa: 
Os serviços de energia elétrica, dado o estágio atual da indústria e tendo em vista seu 
desenvolvimento futuro, devem permanecer da órbita da União, que poderá explorá-los diretamente 
ou mediante concessão. 
Por outro lado, a legislação sobre energia elétrica, bem assim, sobre telecomunicações e serviço 
postal, deve ser editada exclusivamente pela União, em razão da necessária uniformidade de sua 
regência em todo o Território Nacional. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00446 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   A letra "q" do item XXI do artigo 7o. do  
Relatório Final da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Território, passará a ter a seguinte redação.  
q - organização judiciária do Ministério  
Público do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A Emenda visa eliminar os territórios para em qualquer circunstância, transformar em Estados, as 
partes desmembradas.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substitutivo. 
   
     
   EMENDA:00543 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   A competência da União não exclui a dos  
Municípios para legislar supletivamente e na  
defesa de seu peculiar interesse sobre defesa e  
proteção da saúde; produção e consumo; tráfego e  
trânsito; organização, efetivo e instrução de  
guarda municipal; e organização de Juízo de  
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Conciliação Municipal, observada a lei federal que  
ditará normas gerais." 
Justificativa: 
Não há democracia forte sem o poder local forte. Afinal, é no município que temos nosso trabalho, 
fábrica, lavoura, escola, filhos, a vida, sonhos, alegrias, tristezas e utopias. 
Por isso precisamos consolidar o novo município, com real autonomia política, financeira e 
administrativa. 
É preciso possibilitar competência, mesmo que supletiva, nas matérias diretamente ligadas aos 
interesses locais e melhor consecução do bem-comum. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprimir a alínea "R" do inciso XIX do artigo 8o. 
Justificativa: 
A alínea tratada de matéria de competência dos Estados, a quem cabe legislar, já que os encargos 
decorrentes da organização destas corporações são dos Estados. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00040 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Substituir o texto da alínea c) do inciso XIX  
do art. 8o. pelo seguinte texto:  
"Art. 8o. - Compete à União:  
..................................................  
XIX - legislar sobre:  
..................................................  
c) mobilização e requisições civis e  
militares, de bens e serviços, em caso de perigo  
público iminente." 
Justificativa: 
A Constituição atual reserva à União a competência para regular as requisições civis e militares em 
tempo de guerra. Isso parece significar que as requisições civis e militares em tempo de paz, como as 
necessárias para evitar calamidades públicas, não são da competência da União. Houve aqui um 
descuido. O texto promulgado em 1967 e a Emenda nº 1 mantiveram a redação dada ao art. 5º, XV, 
b) da Constituição de 1946. Ora, nesta era aos Estados-membros que competia a defesa contra as 
calamidades públicas, cabendo à União, na ocorrência desta, somente socorrê-las. Em tal sistema, 
correto era prever que a legislação estadual disciplinasse as requisições em tempo de paz. Não é, 
porém, atualmente, quando à União compete organizar a defesa permanente contra essas 
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calamidades (inciso XIII do art. 8º, eliminado no substitutivo). Desse modo os Estados federados, que 
não têm de cuidar senão da defesa extraordinária, não permanente, contra as calamidades, são os 
que têm a competência para regular as requisições em tempo de paz, o que é um absurdo. 
Por outro lado, a necessidade imperiosa e instantânea que legitima o dispositivo é o “perigo público 
iminente”, expressão empregada pelo art. 153 § 22 da atual Constituição. Tal perigo pode resultar, 
seja de guerra ou convulsão intestina (como dizia a Constituição de 1946, art. 141, § 16), seja de 
calamidade pública. Por isso, a requisição tanto pode provir de razões militares e de órgãos militares, 
quanto de motivos estritamente civis e de órgãos estritamente civis, pode ocorrer em tempo de paz e 
em tempo de guerra. 
Convém também ampliar a disposição para dar respaldo constitucional à mobilização, e acrescentar 
os serviços aos bens requisitáveis, uma vez que em situações de perigo público eminente poderá se 
fazer necessária a intervenção em serviços públicos e outros. 
A nova redação proposta, embora mais sintética, é mais abrangente em seu sentido, à luz do contido 
na Justificação. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescentar à alínea a, inciso XIX, art. 8o.  
substitutivo do relator a expressão "cartorial e notarial".  
Art. 8o. Compete à União:  
XIX - legislar sobre:  
a) ... e normas gerais de direito tributário,  
urbanístico, cartorial, notarial e das execuções penais; 
Justificativa: 
A relevância do serviço público cartorial e notarial, a segurança jurídica das relações pessoais e 
negociais que representa, recomenda, para seu aperfeiçoamento e modernização, que estabeleça a 
União normas gerais, conforme a tradição brasileira de conformarem os Estados sua legislação e 
organização aos grandes princípios de interesse nacional comum. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00064 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   Compete a União Legislar Sobre:  
- Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Pânico 
Justificativa: 
O Brasil é um dos raros países no mundo onde não existe legislação a respeito. A principal 
deficiência do sistema atual de segurança contra incêndio encontra-se na inexistência de legislação 
federal que norteie uma política racional para o setor, bem como estruture os mecanismos 
necessários para conduzi-lo e defina os níveis de responsabilidades nas esferas federal, estadual, 
municipal, coordenando o processo na sua globalidade. 
Corrigir esta anormalidade é uma imposição que se faz necessária mormente quando a população 
brasileira cada vez maior se aglomera nas cidades que assumem aspectos de verdadeiras 
megalópoles, sujeitas a todo tipo de risco, na maioria até mesmo desconhecidos.  
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De acordo com os critérios internacionais de segurança contra incêndio, os Corpos de Bombeiros, 
quando bem treinados e equipados, contribuem em apenas 35% para a segurança global. Os 
restantes 65% distribuem-se através de legislação adequada, sistema de distribuição de água e 
outros critérios menos importantes. 
A falta de legislação no Brasil tem permitido a construção de verdadeiras armadilhas, prontas a 
destruir vidas e patrimônio, sem que sequer nos apercebamos da importância do problema. 
Julgamos, portanto, ser de maior importância dotar nosso país de instrumental necessário, a nível 
legal, para que as catástrofes tão desagradáveis como as que temos presenciados, possam ser 
evitadas, através de um elaborado código nacional de prevenção e proteção contra incêndio e pânico, 
complementado por toda uma série de leis federais, estaduais e municipais. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00073 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo da Comissão de Organização do Estado.  
Incluir entre as competências legislativas da  
União (art. 8o, item XIX) novas alíneas, com a  
seguinte redação:  
- Floresta, fauna, flora e Conservação da Natureza;  
- Responsabilidade por danos ao meio-ambiente; 
Justificativa: 
Há na sociedade uma nítida preocupação com o meio-ambiente, a qual está refletida no substitutivo. 
Veja-se, por exemplo, o Art. 5º, item III; o Art. 7º, item I, o Art. 10, parágrafo único; o Art. 11, item III. 
Não se incluiu, contudo, qualquer norma relativa à competência legislativa referente à proteção ao 
meio-ambiente e controle de poluição. 
Entendemos que houve a este respeito, a preocupação e o intento, salutar sem dúvida, de deixar o 
assunto à competência comum. A legislação sobre florestas, fauna, flora e conservação da natureza, 
bem como sobre responsabilidade por danos ao meio-ambiente, no entanto, deve constituir 
competência privativa da União. A omissão constitucional, neste caso, pode implicar a inexistência de 
base legal para normas específicas. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00087 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Proponho a adição da seguinte alínea ao  
inciso XIX, do artigo 8o, do Anteprojeto:  
"*) normas gerais sobre orçamento, despesa e  
gestão patrimonial de natureza pública; de direito  
financeiro, e de seguro e previdência social;" 
Justificativa: 
As normas gerais sobre as matérias acima indicadas são da competência exclusiva da União. Os 
Estados poderão suplementar essas matérias, mas não editando normas gerais. Esse dispositivo já 
consta do atual texto constitucional e deve ser preservado, pois retirá-lo do rol constante do inciso 
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XIX poderá gerar dúvidas sobre ser ou não taxativas essa relação, embaraçando a competência 
legislativa da União, nesse aspecto. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00095 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Proponho a adição da seguinte alínea ao  
inciso XIX, do artigo 8o, do Anteprojeto:  
"*) produção e consumo;" 
Justificativa: 
A competência para legislar sobre produção e consumo tem sido tradicionalmente inserida na órbita 
da União, permitidos aos Estados-membros editar leis suplementares. Retirar essa matéria do rol 
constante do inciso XIX poderá gerar dúvidas sobre ser ou não taxativas essa relação, embaraçando 
a competência legislativa da União nesse aspecto, que me parece de fundamental importância no 
regime de economia de mercado em que vivemos. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00096 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Proponho a adição da seguinte alínea ao  
inciso XIX, do artigo 8o, do anteprojeto:  
"*) diretrizes e bases da educação nacional." 
Justificativa: 
As “diretrizes e bases da educação nacional” devem ser fixadas pela União Federal. A educação é 
matéria de fundamental importância para a integração e desenvolvimento de qualquer nação, não 
podendo suas diretrizes e bases, no âmbito nacional, ficar relegadas para a legislação dos Estados. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00126 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão  
da Organização do estado-II  
Dê-se ao art. 8o, item XIX, letra "h", a seguinte redação:  
h) trânsito e tráfego, nacionais,  
interestaduais e rodovias e ferrovias federais. 
Justificativa: 
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Compete à União legislar não apenas sobre rodovias, mas também sobre ferrovias federais. Além de 
acrescentar a palavra “ferrovias”, a emenda inclui a palavra “nacionais”. O Anteprojeto Afonso Arinos 
já distinguia “trafego nacional” de “trafego interestadual”. (art. 73, X). 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00146 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA (aditiva)  
- A letra "i" do item XIX do art. 8o. do  
Substitutivo da Comissão II passa ter a seguinte redação:  
i - jazidas, espectro de frequências  
radioelétricas, minas, outros recursos minerais e  
metalurgia. 
Justificativa: 
A inclusão do “espectro de frequências radioelétricas” neste dispositivo, tem por objetivo dar-lhe 
maior amplitude, além da sua utilização para a operação das radiocomunicações. 
Esta elasticidade conceitual coaduna-se com as perspectivas de surgimento de novas técnicas que 
possam ser colocadas em prática, sem, no entanto, constituir uma operação de radiocomunicações. 
Qualquer avanço tecnológico neste sentido, não é só previsível, como é presumível. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00177 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Incluir onde couber, no texto do inciso XIX,  
do artigo 8o, do Capítulo III, "União", a seguinte alínea:  
" - pessoas portadoras de deficiência de  
qualquer natureza, inclusive garantindo seus direitos;" 
Justificativa: 
Ao atribuirmos à União a competência de legislar sobre esse segmento da nossa sociedade 
estaremos dando à pessoa portadora de deficiência de qualquer natureza, seu ordenamento social 
com direitos e deveres, esperando que não se repita o que aconteceu na Emenda Constitucional nº 
1/69, em que lei básica deveria dispor sobre a educação de excepcionais e nunca foi regulamentada. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00185 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda: À letra "a", do inciso XIX, do art. 8o.  
Redija-se assim:  
XIX - ......................................  
a) Direito civil, comercial, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,  
processual e do trabalho e normas gerais sobre  
orçamento, despesa e gestão patrimonial e  
financeira de natureza pública; taxa jurídica,  
custas e emolumentos remuneratórios dos serviços  
forenses, de registros públicos e notariais; de  
direito financeiro; de seguro e previdência  
social; urbanismo, defesa e proteção da saúde e do  
meio ambiente; direito tributário e das execuções penais. 
Justificativa: 
As normas gerais de urbanismo são necessárias para a ordenação do desenvolvimento urbano, em 
conjugação com o direito de propriedade, que também é de competência da União. Quanto aos 
Estados e Municípios, continuam com a competência para as normas regionais e locais, 
respectivamente. 
A proteção do meio ambiente é tão importante quanto à proteção da saúde, pois é imprescindível 
desta. Entretanto, não há na Constituição da República disposição específica sobre proteção 
ambiental, salvo a recomendação programática do parágrafo único do art. 180, assim redigido: 
"Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais do valor 
histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 
arqueológicas". Isso só não basta. É imprescindível que a União estabeleça as normas gerais de 
proteção ao meio ambiente, deixando para os Estados e Municípios a legislação de proteção 
ambiental regional e local, sob o tríplice aspecto do controle da poluição, da preservação dos 
recursos naturais e da restauração dos elementos destruídos. Essa legislação estadual e municipal 
deve conter-se no âmbito das normas gerais editadas pela União, até mesmo para evitar excessos e 
inconstitucionalidades causados por campanhas emocionais como está ocorrendo em nossos dias. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00229 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERALDO MELO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 8o., Inciso XIX - legislar sobre:  
a) ...normas gerais de saúde... 
Justificativa: 
A extensão territorial da norma jurídica é fato peculiar ao Estado Federal onde coexistem três 
atividades legiferantes: a federal, a estadual e a municipal e, em consequência, três tipos de atos 
normativos: as normas federais, as estaduais e as municipais. São elas rigidamente hierarquizadas, 
de modo que a norma municipal não deve colidir com a estadual, nem esta com a federal, 
resolvendo-se a colisão pela prevalência da norma federal se colidir com a estadual ou municipal, ou 
pela prevalência da estadual se houver colisão entre esta e a municipal. 
No Brasil, coincidentemente com a forma de governo adorada e o regime de descentralização 
territorial e político-administrativo, a distribuição de competências para legislar em matéria de saúde 
deve, pois, ser operada constitucionalmente entre a União, as unidades federadas e os municípios. 
Como normas gerais de saúde da competência da União, devem ser entendidas aquelas que 
requerem tratamento uniforme, cabendo ao poder federal chamar a si a defesa contra o perigo 
externo, a penetração de doenças em nossas fronteiras; o combate às grandes endemias e às 
doenças transmissíveis, ao tráfico e uso indevido de substâncias que produzem dependências física 
ou psíquica; o controle de medicamentes, drogas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneante 
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domissanitários, alimentos industrializados; a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis; o 
controle sanitário de fronteiras, portos, aeroportos e das condições de saúde de estrangeiros para fins 
de ingresso e fixação no país; o controle de sangue e seus derivados; a disciplinação de transplantes 
de órgãos e tecidos; a notificação compulsória de doenças, e outros assuntos, que requerem 
legislação uniforme em todo o território nacional, posto que transcendem a fronteira dos Estados-
membros e dos municípios e se destinam à defesa de interesses coletivos. 
Aos Estados, tal como ocorreu nas últimas Constituições ficaria reservado o poder de legislar em 
caráter supletivo ou complementarmente, sobre saúde, o mesmo acontecendo aos Municípios 
naqueles assuntos de interesse local. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00258 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Na alínea "a" do inciso XIX do art. 8o.,  
substitua-se a palavra "Urbanístico" por "Urbano". 
Justificativa: 
O direito é urbano e não urbanístico. 
Consulte-se o Aurélio: urbano é “relativo ou pertencente à cidade: planejamento urbano; transportes 
urbanos”. 
Para o mesmo dicionarista, urbanístico significa “o estudo sistematizado e interdisciplinar da cidade e 
da questão urbana...”. 
Portanto, direito urbano; é relativo, pertencente à cidade. 
O direito normatiza os assuntos da questão urbana, não os estuda. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:00265 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprime-se a letra R do item XIX do art. 8o. 
Justificativa: 
O fortalecimento do princípio federativo passa pela competência do Estado Membro legislar sobre 
matérias pertinentes a sua área de atuação. 
As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros, organizados e mantidos pelo Poder Estadual não 
podem se sujeitar a competência legislativa exclusiva da União. 
Mantida a disposição proposta no substitutivo diminuiríamos a competência estadual numa área típica 
da sua atuação agredindo, inclusive o princípio de autonomia, desconsiderando a capacidade do 
Estado Membro na gestão das suas atividades peculiares. 
Por outro lado, a intenção, não expressa, mas perfeitamente sentida, de subordinar as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros a legislação exclusiva da União nos leva a antever a tentativa das 
Forças Armadas de imiscuir-se em matérias tipicamente da área estadual. 
Tal pretensão ou intenção, em nada contribui para o equilíbrio da federação e a repartição igualitária 
e responsável dos Poderes. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00273 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator, alteração  
de redação do art. 8o., inciso XIX, letra "r".  
Dê-se nova redação a letra "r", inciso XIX, do art. 8o.:  
Art. 8o. Organização, efetivo, material  
bélico, instrução específica, justiça e garantias  
das forças policiais e corpos de bombeiros, bem  
como condições gerais de sua comprovação,  
inclusive mobilização. 
Justificativa: 
Organização, como forças auxiliares e reservas, quando o exército for mobilizado, necessitam as 
Forças Auxiliares de uniformidade em todo território nacional. 
Efetivo, face às atribuições das Forças Policiais e dos Corpos de Bombeiros com a Força Terrestre 
(Exército), quando convocados ou mobilizados, é interessante que a União legisle sobre o assunto. 
Material bélico, idem ao exposto para organização; instrução específica deve ser competência da 
União, apenas a instrução específica, aquela que diz respeito ao anormal, ou seja, quando as forças 
estaduais forem convocadas, face as suas situações de auxiliares e reservas do exército, quando 
mobilizados por este. 
Contudo a instrução de segurança pública, deve ser dá competência dos Estrados Membros, 
Territórios e do Distrito Federal, para se ver respeitada a identidade dessas nobres instituições 
estaduais, que melhor do que qualquer outra organização, conhecem suas missões, pelo continuado 
trato com o social, no exercício das funções de policiamento, prestação de serviços, socorro e auxílio 
às comunidades.  
Enquanto as Forças Policiais (Policias Militares) e os Corpos de Bombeiros não puderem ter 
instrução adequada às suas missões, respeitando as características regionais, índole das populações 
e as idiossincrasias de seus Estados, não terão consequentemente, uma verdadeira doutrina de 
ordem pública. 
Se a União pretender dar instrução igualitária a corporações estaduais (força policiais e corpos de 
bombeiros) cairá em grave erro, já que, os Estados membros têm comportamentos, desenvolvimento 
e processo cultural diferenciados. 
Justiça – é de competência federal e a justiça militar estadual, que jamais julgou crime de segurança 
pessoal, é imprescindível para que as forças policiais (polícias militares) e corpos de bombeiros, 
mantenham seus quadros com a dignidade compatível à sociedade que auxiliam, preservam e 
defendem. A justiça militar estadual, agiliza na defesa do patrimônio moral do homem dessas 
instituições. 
Garantias – prerrogativas de seus quadros, (Força Policial e Corpo de Bombeiros) como posto, 
função, tribunal especializado e um regime jurídico compatível com as RESPONSABILIADDE que lhe 
são inerentes. 
Convocação e mobilização – sempre que o Exército, face aos seus compromissos com a defesa da 
Nação, não tenha meios de sozinho cumprir suas missões. Para isso, a União deve criar instrumentos 
legais, sempre rejeitando o princípio federativo e a consequente autoridade dos respectivos 
governadores. 
Concluímos que ao invés de constar o que até aqui vinha contido no texto desta Comissão da 
Organização dos Estados, quanto a competência da União sobre as Força Policiais (policias militares 
e corpos de bombeiros), que deu uma amplidão ilimitada à União, de tal forma que resta aos Estados 
Membros, Territórios e Distrito Federal, tão somente o pagamento pecuniário dessas organizações, 
conste o Texto ora proposto, que define mais explicitamente a competência da União e consagra o 
princípio do federalismo, meta que sempre perseguimos e que definitivamente queremos ver 
implantada em todos os aspectos, no nosso País.  
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Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00287 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção da Organização do Estado  
Capítulo III  
Art. 8o. Compete à União:  
XIX - legislar sobre...  
S - Meios de comunicação, publicidade,  
propaganda e comunicação visual ao ar livre. 
Justificativa: 
Seguindo a tendência mundial, a propaganda e a publicidade através da comunicação ao ar livre (out-
door, painéis etc.), é hoje uma realidade em nosso País, alcançando a totalidade do nosso território. 
De outro lado, pela sua própria natureza, constitui propaganda e publicidade não seletiva, uma vez 
que, geralmente, expostas em vias públicas, exerce influência sobre a população, 
indiscriminadamente. 
Em que pese estes importantes aspectos, a matéria não está hoje regulamentada a nenhum nível, 
gerando conflitos de competência, não ordenando a existência e desenvolvimento das empresas do 
ramo, bem como desamparando a sociedade a sociedade de princípios mínimos para o exercício 
desta atividade econômica, de intensa repercussão social. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00295 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo  
Acrescenta ao artigo 8o., XIX, a letra "S"  
Art. 8o. - Compete à União:  
............................................  
XIX - legislar sobre:  
a) ..........................................  
s) Florestas, caça, pesca e conservação da  
natureza, através de Código específico. 
Justificativa: 
Deve ser mantida a competência exclusiva da União Federal para disciplinar o aproveitamento dos 
recursos arbóreos, animais e písceos, naturais, ou seja, não produzidos pelo homem, constante da 
atual Constituição (art. 8º, XVII, “h”). Seria impossível à União, através do Congresso Nacional, traçar 
normas gerais sobre a atividade pesqueira, deixando aos Estados a tarefa de Lei suplementar, devido 
à própria complexidade desta importante atividade integrante do setor primário da economia nacional. 
Cada atividade cabe possuir seu CÓDIGO próprio, a ser elaborado após a promulgação da Nova 
Constituição. 
É bom lembrar que algumas dessas atividades já possuem seu Código em fase de estudo e 
aprovação, que precisam ser adaptados a nova ordem jurídica preste a se instalar no Brasil. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00304 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no final do inciso I do art. 11:  
Art. 11 - .........................  
I - ........., excetuadas as matérias incluídas  
nas alíneas e, f, h, j, l, m, o, e p do inciso XIX do art. 8o. 
Justificativa: 
As matérias relacionadas devem ser de competência exclusiva da União. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:00330 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 8o.......................  
XIX ............................. 
b - Desapropriação, através de Projeto de Lei. 
Justificativa: 
As desapropriações têm deixado sequelas, em razão de por atos do Poder Executivo, não ter 
condicionada as mesmas a necessária provisão de recursos e em certos casos até como represália 
Política. 
Imperioso se faz que as mesmas sejam apreciadas pelo Poder Legislativo, que com segurança e 
discernimento saberá fazê-las nos moldes que consultem os interesses comuns. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00355 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação à letra "a" do inciso XIX do artigo 8o.:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,  
processual e do trabalho e normas gerais de  
direito tributário, urbanístico, das execuções  
penais e transporte. 
Justificativa: 
Torna-se importante a ampliação de competência da União, incluindo a de legislar sobre transporte. 
Dessa forma será possível a elaboração do Código Nacional de Transportes, de real utilidade para o 
País. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00386 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à Alínea "h", do item XIX, do art. 8o.  
Dê-se a seguinte redação à alínea "h" mencionada:  
h) Trânsito e transporte de bens e pessoas  
nas vias terrestres, admitida a competência  
supletiva dos Estados e Municípios". 
Justificativa: 
A disposição do substitutivo reduz a competência, hoje existente, reduzindo-a a trânsito e tráfego 
interestadual e rodovias federais. A Emenda visa a manter a competência ampla da União, o que 
abre caminho para edição de normas gerais, de caráter nacional, como o Código Nacional de 
Transportes Urbanos, em tramitação no Congresso e outras leis similares. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00395 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao capítulo III, da união, do substitutivo do relator.  
 - Incluir no art. 8o. mais um inciso que  
seria um novo XIX, renumerando o atual XIX para  
inciso XX, com a seguinte redação.  
Art. 8o. - Compete à União:  
XIX - normatizar, executar e controlar as  
ações de promoção, proteção e recuperação da  
saúde;  
XX - legislar sobre:  
............................................  
Justificativa: 
Função eminentemente pública que União supletivamente os Estados e Municípios, devem exercer e 
se preciso delegar a entidades privadas sob contrato de direito público. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00396 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Capítulo III do Substitutivo do Relator  
Acrescer ao Inciso XIX do art. 8o. mais uma  
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alínea que seria a "s", com a seguinte redação:  
XIX - legislar sobre:  
s) promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Justificativa: 
Função eminentemente pública que União supletivamente os Estados e Municípios, devem exercer e 
se preciso delegar a entidades privadas sobre contrato de direito público. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00485 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se à alínea a, do inciso 19 do  
artigo 8o. do substitutivo do Relator a  
expressão: "Cartorial e notarial".  
Art. 8o. ....................  
I - 19 - .....................  
a) - Direito Civil, comercial, penal,  
agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual, e do trabalho e normas  
gerais de Direito Tributário, Urbanístico,  
Cartorial, Notarial e das execuções penais; 
Justificativa: 
A relevância do serviço público cartorial e notarial, a segurança jurídica das relações pessoais e 
negociais que representa, recomenda, para seu aperfeiçoamento e modernização, que estabeleça a 
União, normas gerais, conforme a tradição brasileira de conformarem os Estados, sua legislação e 
organização aos grandes princípios de interesse nacional comum. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se da alínea "o" do inciso XIX do  
artigo 8o. e referência ao Distrito Federal. 
Justificativa: 
A proposta harmoniza o texto com a real autonomia deferida ao Distrito Federal. 
Cabem aqui os mesmos argumentos expendidos na justificação da Emenda ao inciso XIII do mesmo 
artigo: “isonomia e real autonomia”. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00507 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   O Artigo 8o. passa a ter as seguintes modificações:  
O item IX passa a ter as seguintes palavras  
após "promover" e antes de "desenvolvimento":  
"planejar e promover, em nível federal, o  
desenvolvimento nacional...  
O item XIX, na letra g, leia-se da seguinte forma  
"G) navegação lacustre e fluvial  
interestadual, marítima, aérea e aérea espacial,  
bem assim o regime dos Portos".  
No item XIX acrescentar a letra s, com a  
seguinte redação:  
"S) - normas gerais sobre a educação, cultura  
e desportos".  
Dar-se-á redação ao item X da seguinte forma:  
"Estabelecer os planos federais de transportes,  
informática, e gerenciamento costeiro, ouvidos os  
Estados, os Territórios e o Distrito Federal,  
conforme o caso".  
No item XII, a, onde se lê "nacionais" leia-  
se "federais".  
No item XIV acrescente-se após a palavra  
Distrito Federal as palavras "e Territórios". 
Justificativa: 
No item IX o que se pretende ao colocar as palavras “em nível federal” é resguardar as prerrogativas 
nos Estados Federais na feitura do planejamento federal, com os planos estaduais. 
No item XX do mesmo artigo 8º ao acrescentar as palavras “ouvido os Estados, Territórios e Distrito 
Federal”, conforme o caso, se pretende também dar ao Estado Federado e estas outras entidades a 
prerrogativa de participar da feitura dos respectivos planos e não ficar assim marginalizados. 
No artigo 8º ainda se procura utilizar da palavra “federal” no lugar de “nacional” porque federal é mais 
de acordo com o princípio da Federação. A palavra “nacional” é um termo mais usado nos países 
unitários, que não são federativos. 
Ainda no item XIV do artigo 8º acrescenta-se a palavra “territórios” porque há necessidade de polícias 
também nesta área do solo brasileiro. 
No mesmo artigo 8º item XIX quando, na letra “G”, inclui-se a palavra “interestadual” é porque a 
navegação lacustre fluvial diz respeito a lagoas e rios que nascem e terminam dentro do Estado. 
Ainda no mesmo artigo 8º item XIX cuja enumeração de competências legislativas devemos aplaudir, 
todavia, há de se incluir, ali mais uma letra referente “as normas gerais sobre educação, cultura e 
desportos”, visto que é uma matéria de grande interesse no País. Ficaria submetida a legislação em 
termos de normas gerais à União e a legislação suplementar dos Estados Federados. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00535 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "c" ao inciso XIX do artigo 8o. a seguinte redação:  
"C) - requisições civis e militares em tempo de guerra". 
Justificativa: 
A redação proposta pelo Substitutivo não preenche os requisitos de uma construção constitucional, 
deixando em aberto o conceito de “caso de perigo iminente”. 
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Além do mais, não se justifica, prima facie, a requisição de “bens” em tempos de paz. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00261 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 49, Inciso XIX, Alínea "U".  
Alínea "u", do inciso XIX, do artigo 49 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 19 - Compete à União:  
XIX - legislar sobre:  
u) diretrizes e bases da educação nacional;  
produção, distribuição e exibição de filmes  
cinematográficos e de videocassetes. 
Justificativa: 
Os filmes cinematográficos e videocassetes são produtos que integram a chamada indústria cultural. 
Seu consumo está massificado, e se amplia dia a dia pela eletrônica, a publicidade e o marketing, 
informando, formando, influindo nas ideologias de gerações. É urgente atribuir à União a iniciativa e o 
dever de legislar sobre essa matéria, dada a importância cultural educativa e recreativa que os filmes 
e os videocassetes alcançaram, graças aos padrões de alto consumo que ambos desfrutam. 
 
   EMENDA:00324 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva para adequação do texto do  
Relator do Anteprojeto, no inciso XIX, art. 49,  
dando-se a seguinte redação:  
"XIX - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, administrativo, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais. Os Estados e Municípios  
poderão legislar, supletivamente, sobre o direito  
administrativo obedecido sempre o modelo federal." 
Justificativa: 
As normas do direito administrativo dizem muito de perto com a própria moralidade do Poder Público. 
Assim, e para obter a tão desejada uniformização, creio que se deve reservar prioritariamente à 
União, o direito de legislar sobre o direito administrativo. A ação supletiva dos Estados e Municípios 
deve existir obedecido, porém, o modelo federal. 
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   EMENDA:00447 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 49, inciso XIX, alínea "o".  
Suprima-se do dispositivo acima mencionado do  
Anteprojeto da Constituição as seguintes  
expressões: "e dos Territórios; organização  
administrativa dos Territórios" 
Justificativa: 
Buscamos com essa emenda suprimir do texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios 
Federais, compatibilizando com o disposto nos Artigos 44, § 3º e 448; bem como com o espírito 
democrático que deve prevalecer na futura Constituição que desenhará um novo Federalismo 
baseado numa Federação onde as Unidades competentes sejam isonômicas. 
   
   EMENDA:00881 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DA LETRA "Z" DO INCISO XIX 
Art. 49 - ................................ 
XIX - ......................................  
z) Suprima-se. 
Justificativa: 
A supressão da letra “Z” prende-se ao fato de que também aos Estados e municípios compete legislar 
sobre a matéria. 
De outra parte, cabe ressaltar a importância da questão, apenas que não deve ser abordada ao 
capítulo e artigo em tela. 
Melhor seria que a matéria fosse abordada no Título II do anteprojeto que trata dos Direitos e 
Liberdades Fundamentais. 
   
   EMENDA:01128 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 49, XIX, letra "X"  
Inclua-se na letra "x", inciso XIX, do  
artigo 49, locução "e desporto", passando a ter a  
seguinte redação:  
Art. 49 -....................................  
XIX -........................................  
x) - normas gerais sobre saúde e desporto; e 
Justificativa: 
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A emenda visa enxugar o texto, concentrando a competência da União na parte mais apropriada da 
Constituição. Ademais, desnecessária a adjetivação de desporto profissional e amador (não 
profissional) que consta do artigo 396 do anteprojeto, circunstância a ser regulamentada em 
legislação ordinária, que apanhará o atleta profissional praticante do esporte amador e o atleta 
amador praticante do esporte profissional. 
   
   EMENDA:01327 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Alteram-se a letra r) do inciso XIX do Art. 49  
e o inciso IV do Art. 53; e introduz-se o  
parágrafo único no Art. 49, nos seguintes termos:  
"Art.49 - ..................................  
XIX - legislar sobre  
............................................  
r) organização, efetivos, instrução  
específica, justiça e garantias das polícias  
militares e condições gerais de sua convocação,  
inclusive mobilização.  
............................................  
Parágrafo único - A competência da União não  
exclui a dos Estados e do Distrito Federal para  
legislar, supletivamente, sobre a matéria da  
alínea r) do inciso XIX, respeitada a lei  
federal."  
............................................  
Art. 53 - ..................................  
IV - organizar as polícias civil e militar e  
corpos de bombeiros militares, na forma prevista  
pela lei federal. 
Justificativa: 
Considerando a missão que se preconiza para as Polícias Militares, como forças auxiliares, reservas 
do Exército, solução adequada e econômica para o País, já consagrada desde 1934, justifica-se, 
plenamente, a competência da União para legislar sobre as Polícias Militares, pela imperiosa 
necessidade de padronização, em todas as Unidades da Federação, nos aspectos de formação, 
ensino, instrução e organização que tornem possível a mobilização para emprego em caso de guerra 
externa. 
Desde, portanto, a Constituição Federal de 1934, passando pelas de 1946 e de 1967, bem como pela 
Emenda nº 1/69, vem sendo caracterizado, com os propósitos acima assinalados, o princípio 
federativo, através do qual se outorga à União a competência para estabelecer os parâmetros 
orientadores do adestramento e do emprego das Organizações Policiais Militares. 
Há que se acrescentar, ademais, que o possível retorno às experiências iniciais, relativas ao controle 
total das Polícias Militares pelos Estados membros da Federação, poderá gerar, como no passado, o 
surgimento de verdadeiros Exércitos Estaduais, em total confronto com o princípio federativo, acima 
invocado, e, em consequência, com o mais adequado preparo das Forças Policiais para o seu 
emprego, seja no quadro da Defesa Territorial, em caso de guerra externa, seja no quadro da Defesa 
Interna, nos casos previstos na legislação ordinária, de grave ameaça à ordem interna. 
Por outro lado, cumpre destacar que a emenda na forma ora proposta em nada caracteriza uma 
intervenção da União nos Estados membros, no que concerne às Polícias Militares, uma vez que a 
ação federativa tem o seu centro de gravidade na padronização e na ação orientadora, em benefício 
das missões constitucionais das Forças Armadas e das Forças Policiais, além de deixar a 
imprescindível margem de controle para a atuação supletiva dos referidos Estados da federação, 
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prevista na Lei Maior, através da ressalva constante do Parágrafo único do Art. 7º que trata da 
Competência da União em matéria legislativa. 
   
   EMENDA:01528 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 49, XIX, "u"  
A letra "u" do item XIX do art. 49 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 49 ....................................  
XIX ........................................  
u) Diretrizes e bases da educação nacional e  
normas gerais sobre desportos. 
Justificativa: 
A União tem interesse social e cultural na prática desportiva. Assim, deve ela legislar sobre a matéria 
através de normas gerais não sendo possível o detalhamento a nível constitucional. 
Outra suprimirá o art. 357 seus incisos posto que desnecessários. 
   
   EMENDA:02247 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 49, inciso XIX, item a  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 49:  
...............................  
XIX - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
ambiental, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais. 
Justificativa: 
Após contemplar o Direito Ambiental com um Capítulo nesta Constituição, só, por certo devido a uma 
omissão involuntária não constou do referido artigo. 
   
   EMENDA:02250 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 49, inciso XIX, item s  
Inclua-se no:  
Artigo 49 - Compete à união:  
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....................................  
XIX - legislar sobre  
s - normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como sua propaganda comercial; 
Justificativa: 
O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da 
União para legislar sobre a produção e consumo e sua propaganda comercial. 
Também o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao seu final a “Proposta nº 5”, dando a União a 
competência para legislar sobre “cultura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as 
suas formas... 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência (cf. 
Dalmo de Abreu Dallari, “Teoria Geral do Estado”, pág. 225). 
Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida a União a competência para legislar sobre normas gerais a respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça. 
   
   EMENDA:02339 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: letra X, do inciso XIX, do art. 49 do Anteprojeto.  
Redija-se assim, a letra X, do inciso XIX do art. 49 do Anteprojeto:  
art. 49. ....................................  
XIX - ......................................  
X - normas gerais sobre defesa e proteção da  
saúde e do meio ambiente; e  
2 - ........................................ 
Justificativa: 
A proteção do meio ambiente é tão importante quanto à proteção da saúde, pois é imprescindível 
desta. Entretanto, não há na Constituição da República disposição específica sobre proteção 
ambiental, salvo a recomendação programática do parágrafo único do art. 180, assim redigido: 
"Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais do valor 
histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 
arqueológicas". Isso só não basta. É imprescindível que a União estabeleça as normas gerais de 
proteção ao meio ambiente, deixando para os Estados e Municípios a legislação de proteção 
ambiental regional e local, sob o tríplice aspecto do controle da poluição, da preservação dos 
recursos naturais e da restauração dos elementos destruídos. Essa legislação estadual e municipal 
deve conter-se no âmbito das normas gerais editadas pela União, até mesmo para evitar excessos e 
inconstitucionalidades causados por campanhas emocionais como está ocorrendo em nossos dias. 
   
   EMENDA:02395 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 49 uma alínea atribuindo  
à União a competência exclusiva para legislar  
sobre as atividades de levantamentos e pesquisas  
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aeroespaciais, aquáticos e terrestres, nos  
seguintes termos:  
"Art. 49. Compete à União:  
............................................  
XIX - Legislar sobre:  
............................................  
z) ..........................................  
atividades de levantamentos e pesquisas  
aeroespaciais, aquáticos e terrestres." 
Justificativa: 
A União já vem dispondo sobre a matéria e a manutenção dessa competência é recomendável e 
necessária. Tais atividades são básicas e essenciais para inúmeros campos do interesse público, tais 
como: pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos, planejamento regional e urbano, 
uso e conservação do solo, mapeamento, navegação aérea e marítima e muitos outros. 
Além disso, tais atividades proporcionam informações detalhadas e precisas do território nacional, as 
quais são de alto valor estratégico. 
Por estas razões, tais atividades são consideradas indispensáveis para o Desenvolvimento e a 
Segurança Nacionais, pelo que o seu disciplinamento deve ficar a cargo da União. 
   
   EMENDA:03319 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados:  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União - Artigo 49, inciso  
XIX, alínea "v'  
Suprimir a alínea "v' do inciso XIX do Art.  
49, por incompatibilidade com o Art. 415. 
Justificativa: 
Enquanto o Art. 415 define como competência da União, Estados e Municípios legislar sobre proteção 
ambiental e defesa dos recursos naturais a alínea “v” do inciso XIX do Art. 49 define como 
competência, apenas da União legislar sobre florestas, caça, pesca e conservação da natureza. 
   
   EMENDA:03347 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 49  
Suprima-se a alínea "o" do item XIX do art.  
49 do Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
A plena autonomia conferida pelo Anteprojeto de Constituição ao Distrito Federal (art. 65 e segs.) 
torna incoerente a previsão normativa que orasse pretende suprimir. 
   
   EMENDA:03886 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivos Emendados:  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União - Artigo 49, inciso  
XIX, alínea "v'  
Suprimir a alínea "v' do inciso XIX do Art.  
49, por incompatibilidade com o Art. 415. 
Justificativa: 
Enquanto o Art. 415 define como competência da União, Estados e Municípios legislar sobre proteção 
ambiental e defesa dos recursos naturais a alínea “v” do inciso XIX do Art. 49 define como 
competência, apenas da União legislar sobre florestas, caça, pesca e conservação da natureza. 
   
   EMENDA:04195 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS:  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União, Artigo 49, inciso XIX, alínea "v"  
Suprimir a alínea "v" do inciso XIX do Art.  
49, por incompatibilidade com o art. 415. 
Justificativa: 
Enquanto o Art. 15 define como competência da União, Estados a e Municípios legislar sobre 
proteção ambiental e defesa dos recursos naturais a alínea “v” do inciso XIX do Art. 49 define como 
competência, apenas da União legislar sobre florestas, caça, pesca e conservação da natureza. 
   
   EMENDA:04220 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. - Dê-se à alínea "s", do inciso XIX,  
do artigo 49, a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
XIX - ......................................  
s - normas gerais sobre a produção e consumo  
inclusive sobre a propriedade industrial e intelectual. 
Justificativa: 
O futuro texto constitucional não pode ficar alheio à importância da propriedade industrial e intelectual 
no que se refere às exigências do relacionamento econômico em nossos dias. 
   
   EMENDA:04261 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva da Letra " " do Inciso XIX  
Art. 49. - .............................. 
XIX - ....................................  
Z) - Suprima-se. 
Justificativa: 
A supressão da letra “Z” prende-se ao fato de que também aos Estados e municípios compete legislar 
sobre a matéria. 
De outra parte, cabe ressaltar a importância da questão, apenas que não deve ser abordada ao 
capítulo e artigo, em tela. 
Melhor seria que a matéria fosse abordada no Título II do anteprojeto que trata dos Direitos e 
Liberdades Fundamentais. 
   
   EMENDA:04379 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49, INCISO XIX, ALÍNEA "R"  
A alínea "r" do inciso XIX do artigo 49 do  
anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 49 ....................................  
XIX - ......................................  
r) organização, atribuições, efetivos,  
material bélico, instruções específica e garantias  
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, bem  
como as normas de sua convocação, inclusive  
mobilização. 
Justificativa: 
A União deve permanecer com competência para legislar sobre os aspectos fundamentais da 
estrutura e organização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, com vistas a dotá-los das 
condições mínimas de emprego como forças auxiliares, reservas do Exército. 
O texto constitucional deve explicitar, de forma clara, os aspectos a serem abrangidos pela lei federal 
no tocante às Polícias Militares, que hoje possuem cerca de 350 mil homens, efetivo bem superior ao 
das Forças Armadas. 
A padronização de instrução específica, do tipo e calibre do armamento do emprego exclusivamente 
militar, assim como, e principalmente, das normas de sua convocação, inclusive mobilização, 
precisam ser reguladas pela União para que sua supremacia no campo interno, respeitado o princípio 
federativo, seja assegurada na plenitude. 
As condições mínimas e suficientes para o adequado emprego na Defesa Interna e Defesa Territorial 
em caso de guerra, só será assegurada por meio de uma legislação normativa que busque a 
padronização em todas as Unidades da Federação, o que não impede os Estados de legislarem 
supletivamente. 
   
   EMENDA:04401 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 49 - Inciso XIX  
Inclua-se a alínea:  
"Preservação e Proteção contra incêndio e pânico" 
Justificativa: 
O Brasil é um dos raros Países no mundo onde não existe legislação a respeito. A principal 
deficiência do sistema atual de segurança contra incêndio, encontra-se na inexistência de legislação 
federal que norteia uma política nacional para o setor, bem como estruture os mecanismos 
necessários para conduzi-la, definindo os níveis de responsabilidade em todas as esferas. 
Corrigir esta anormalidade é uma imposição que se faz necessária, mormente quando a população 
brasileira vem se aglomerando nas cidades e estas assumindo aspectos de verdadeiras megalópoles, 
sujeitas a todo tipo de risco. 
De acordo com os especialistas internacionais de segurança contra incêndio, os Corpos de 
Bombeiros, quando bem treinados e equipados, contribuem com apenas 35% para a segurança 
global. Os restantes, 65%, ficam a cargo da legislação adequada, do sistema de distribuição de água 
e de outros aspectos não menos importantes. 
A falta de Legislação no Brasil, tem permitido a construção de verdadeiras armadilhas, prontas a 
destruir vidas e patrimônios. 
Julgamos, portanto, ser da maior importância dotas nosso país de instrumental necessário, a nível 
legal, para que catástrofes como as que temos presenciado, possam ser evitadas através de um bem 
elaborado código nacional de prevenção e proteção contra incêndio e pânico, devidamente 
regulamentado por leis federais, estaduais e municipais. 
   
   EMENDA:04796 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 49, inciso XIX, Alínea "q"  
A alínea "q" do inciso XIX do Art. 49 do  
Anteprojeto, passa ater a seguinte redação:  
Art. 49 -....................................  
XIX -........................................  
q - sistemas de poupança, consórcios e  
sorteios, excetos as Loterias Estaduais que  
ficarão sujeitas à legislação específica do Estado  
respectivo. 
Justificativa: 
As Loterias Estaduais constituem fonte importante de geração de recursos destinados aos programas 
sociais dos Estados. Atualmente, estão sujeitas à legislação federal. Possuindo o Governo Federal 
sua própria loteria, não é justo nem ético que o mesmo possa legislar em causa própria, em 
detrimento claro das suas concorrentes estaduais. 
   
   EMENDA:04949 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 49, Inciso XIX, Alínea "r"  
A alínea "r" do inciso XIX, do artigo 49 do  
anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 49 ....................................  
XIX - ......................................  
r) organização, efetivos, material bélico,  
instrução específica, justiça e garantias das  
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares  
e condições gerais de sua convocação, inclusive  
mobilização. 
Justificativa: 
A redação ora proposta constou integralmente dos anteprojetos das Comissões II e IV. 
Torna-se imperioso resguardar, com a precisão indispensável, a competência necessária da União 
para legislar sobre os aspectos fundamentais e genéricos das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, visando a possibilitar suas convocações ou mobilizações, quando 
imprescindíveis.  
A clareza e especificidade exigem, ainda que em prejuízo da concisão, a modificação proposta, uma 
vez que a expressão “estrutura básica” não abarca os assuntos julgados indispensáveis para a 
padronização e adequação das Polícias Militares as suas missões como forças auxiliares, reservas 
do Exército. 
As Polícias Militares desempenham, a par de sua missão precípua de Segurança Pública, um papel 
relevante e subsidiário na Segurança Interna, em tempo de paz, e na Defesa Territorial, em tempo de 
guerra. 
Aos Estados continua assegurada a competência para suplementar a legislação federal em assuntos 
de seu interesse. 
Ainda que o anteprojeto tenha considerado o dispositivo como originário do “caput” do Art. 8º, inciso 
XIX, da Comissão II, deu-lhe outra redação. O que propomos é mantê-lo na sua íntegra.  
   
   EMENDA:04975 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 49, Inciso XIX, letra "h"  
O artigo 49, Inciso XIX, letra "h", do  
Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
XIX ........................................  
h) trânsito e transporte de pessoas e bens  
nas vias terrestres. 
Justificativa: 
O texto do anteprojeto “trânsito e tráfego interestadual e rodovias e ferrovias federais”, é confuso, em 
primeiro lugar, porque as expressões “tráfego e trânsito” são equívocos, e, em segundo porque a 
redação permitiria à União legislar apenas para trânsito em rodovias e ferrovias federais, permitindo 
aos Estados e Municípios legislarem diferentemente que a União e não apenas supletivamente como 
é a tradição brasileira. 
   
   EMENDA:05464 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO IV, CAPÍTULO II  
ART. 48, 49 e 50 DO ANTEPROJETO DO RELATOR, DAN-  
DO-LHES A SEGUINTE REDAÇÃO:  
DA UNIÃO  
[...] 
Art. - Compete à União.  
[...]  
XVIII- legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,   
processual e do trabalho e normas gerais de direitos  
financeiro, tributário, urbanístico e das execuções penais;  
b) desapropriação;  
c) requisição, de bens e serviços civis, em  
caso de perigo iminente, e militares, em tempo de  
guerra;  
d) águas, telecomunicações, informática, ser-  
viço postal e energia;  
e) sistema monetário e de medidas, título e  
garantia dos metais;  
f) política de crédito, câmbio e transferência  
de valores; comércio exterior e interestadual;  
g) navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea  
e aeroespacial, bem assim o regime dos portos;  
h) trânsito e tráfego interestadual e rodo-  
vias e ferrovias federais;  
i) jazidas, minas, outros recursos minerais e  
metalurgia;  
j) nacionalidade, cidadania e naturalização;  
l) populações indígenas, inclusive garantia  
de seus direitos;  
m) emigração, imigração, entrada, extradição  
e expulsão de estrangeiros;  
n) organização judiciária e do Ministério   
Público do Distrito Federal e dos Territórios;   
organização administrativa dos Territórios;  
o) seguridade social;  
p) diretrizes e bases da educação nacional;  
q) florestas, caça, pesca e conservação da  
natureza;  
r) normas gerais sobre saúde;  
Art. - Compete à União legislar sobre o uso  
dos recursos hídricos integrados ao seu patrimônio. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
   
   EMENDA:05490 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo II  
Artigo 49 - XI - E  
Compete à União  
Legislar sobre  
- navegação aquaviária, aérea e aeroespacial,  
bem assim o regime dos portos. 
Justificativa: 
A racional operação dos serviços de transporte visa evitar sacrificar a competição sadia, própria de 
uma economia de mercado. 
   
   EMENDA:05491 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo II  
Artigo 49 - XIX - a  
Compete à União  
Legislar sobre  
a - direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, de transporte terrestre e aquaviário,  
aeronáutico, espacial, urbanístico, processual e  
do trabalho e normas gerais de direito financeiro,  
tributário e das execuções penais. 
Justificativa: 
A introdução do direito de transporte terrestre e aquaviário, proporcionará às diversas modalidades 
integrantes destes setores de transporte, de políticas e diretrizes compatíveis com os aspectos 
jurídicos inerentes aos mesmos. 
 
   
   EMENDA:05494 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo II  
Artigo 49  
Compete à União  
Legislar sobre:  
a - Transporte de pessoas e bens que, sob  
prevalência da legislação federal, Estados e  
Municípios poderão legislar supletivamente. 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva assegurar níveis de acessibilidade e mobilidade necessários ao 
desenvolvimento orientado das cidades, a custos compatíveis com o poder aquisitivo das populações 
que nelas residem, em particular dos segmentos mais carentes. 
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   EMENDA:00080 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 49 o seguinte inciso:  
"XIX - estabelecer princípios e diretrizes  
para o Sistema Nacional de Transportes Viação". 
Justificativa: 
É necessário compatibilizar o que dispõe o Art. 23, Inciso I, da Comissão VII (Ordem Econômica) que 
complementou os assuntos de competência da União. Ao elencar os assuntos da competência da 
União deveria o Ilustre Relator ter aproveitado os temas que não fossem conflitantes, com os já 
estabelecidos no Art. 49, e seus incisos. Omitir a competência da União de estabelecer princípios e 
diretrizes para o Sistema Nacional de Transportes e Viação representa grave omissão. 
Parecer:   
   De fato o anteprojeto omitiu o inciso I, do art. 23, aprovado pela Comissão da Ordem Econômica.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00082 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 49, item XIX, mais uma  
alínea, ou compatibilize-se com o estabelecido na  
alínea V, item XIX do mesmo artigo:  
... proteção ao meio ambiente e controle da poluição:  
Conforme disposição inserida no art. 23, item  
V, letra "f" da Comissão VII (Ordem Econômica). 
Justificativa: 
Embora disponha a alínea “V”, Inciso XIX, Art. 49, do Anteprojeto do Relator que compete à União 
legislar sobre florestas, caça, pesca e conservação da natureza, é preciso incluir a proteção ao meio 
ambiente e controle da poluição. Aperfeiçoar o preceito do Artigo 4º, item XIX, letra “v” ou acrescentar 
alínea contemplando a proteção ao meio ambiente e o controle da poluição. 
Parecer:   
   Pela inclusão das expressões "proteção ao meio ambiente e controle da poluição" à alínea V do 
item XIX do art. 49 para compatibilização com o art. 23, V, "f" da Comissão VI.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00285 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao anteprojeto do Relator  
Suprima-se o conteúdo do art. 436. 
Justificativa: 
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É ociosa a menção da competência do Congresso Nacional para legislar sobre as garantias e direitos 
dos índios (art. 435), quando dispõe o art. 49, XIX, I, ser de competência da União legislar sobre o 
assunto, complementando o art. 98, caput, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, legislar sobre todas as matérias de competência da União. 
Parecer:   
   A Emenda postula a supressão do artigo 436, com base no fato de o artigo 49, inciso XIX, alínea 1) 
definir como competência da União legislar sobre direitos dos índios, e o artigo 98 estabelecer que 
cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, legislar sobre todas 
as matérias de competência da União.  
Fez-se, entretanto, transposição do dispositivo constante do artigo 436 para o artigo 99, onde estão 
consignadas as competências exclusivas do Congresso Nacional, conforme preconizava o artigo 
originário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00292 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 49, inciso XIX, alínea  
d o suplemento indicado:  
Redação do Anteprojeto:  
"Art. 49. Compete à União:  
.....................................  
XIX - Legislar sobre:  
.....................................  
d) águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal e energia;"  
Acrescente-se:  
(e energia), inclusive a nuclear, com vistas  
a todos e quaisquer de seus meios de produção e de  
aplicação; 
Justificativa: 
- O Artigo 316 do Anteprojeto Bernardo Cabral prescreve: “Constituem monopólio da União: IV. A 
pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minerais nucleares”. 
- O Art. 416, alínea “b”, determina a “prévia autorização do Congresso Nacional” para “a instalação ou 
ampliação de centrais hidroelétricas de grande porte, termonucleares, termoelétricas, de usina de 
processamento de matérias férteis e físseis, de indústrias de ato potencial poluidor e de depósitos de 
desejos nucleares, bem como quaisquer projetos de impacto ambiental”. 
- O Art. 417, estabelece: “As atividades nucleares de qualquer natureza serão controladas pelo Poder 
Público, assegurando-se a fiscalização supletiva pelas entidades representativas da sociedade civil”. 
Percebe-se, claramente, que o propósito do legislador constituinte é o de submeter as atividades 
nucleares ao controle monopolístico do Estado e, neste, da União, ao passo que democratiza as 
decisões pertinentes, exigindo a prévia autorização do Congresso Nacional para o seu 
desenvolvimento. 
Esse louvável objetivo – adequado à importância e à complexidade da matéria – traduz-se, como se 
viu, em diversos preceitos do Anteprojeto, definindo com precisão o espírito desta Assembleia 
Nacional. 
Ora, se assim se concede à União – através de seus Poderes – a responsabilidade exclusiva de 
determinar a política nacional do setor, desenvolvê-la e controla-la, até mesmo a nível de monopólio, 
não haveria razão para subtrair-lhe a correspondente competência para legislar a respeito; com a 
mesma exclusividade. 
Parece-nos, pois, que a omissão fortuita fica reparada com o aditamento que acima se propõe. 
Parecer:   
   A menção a "energia", é abrangente, tornando-se desnecessária a explicitação pretendida na 
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emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00350 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea do inciso XIX do art. 49  
Suprima-se a alínea do inciso XIX do art. 49  
do capítulo II do Título IV do anteprojeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta objetiva compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto do art. 34 do 
substitutivo aprovado pela Comissão 4. 
Parecer:   
   Não vemos incompatibilidade entre a alínea "r", do inciso XIX, art. 49 com o art. 34 do substitutivo 
aprovado - pela Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, acatado 
no art. 259 do anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00806 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 49, XIX, a  
Substitua-se a palavra "urbanístico" pelo  
termo "urbano". 
Justificativa: 
O direito é urbano e não urbanístico. 
Segundo Aurélio, urbano é “relativo ou pertencente à cidade: planejamento urbano; transportes 
urbanos”. 
Para o mesmo dicionarista, urbanístico respeita a urbanismo que, por sua vez, significa “o estudo 
sistematizado e interdisciplinar da cidade e da questão urbana...”. 
Portanto, direito urbano, e não urbanístico. 
Parecer:   
   O Dicionário Aurélio define:  
Urbanístico - respeitante a urbanismo.  
Urbanismo - ciência e técnica da construção, reforma, melhoramento e embelezamento das cidades.  
Em vista do exposto, não podemos concordar com a proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01723 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
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Texto:   
   Ao inciso XIX, Letra O, do art. 49, Capítulo  
II da União, dar-se-á a seguinte redação:  
Art. 49 ....................................  
XIX - ......................................  
O) - Organização Judiciária, do Ministério  
Público e da Defensoria Pública da União, do  
Distrito Federal e dos Territórios, bem como, a  
organização administrativa dos Territórios. 
Justificativa: 
Estando prevista a organização do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, 
harmonicamente, faz-se necessária a inclusão da Defensoria Pública, tendo em vista a 
compatibilização dos textos no processo legislativo. 
É necessário, ainda, estabelecer a competência da União para organizar os órgãos acima 
mencionados, também no âmbito Federal. 
Parecer:   
   Visa a emenda incluir, na alínea "o" do item XIX do art. 49, as exposições "organização de 
Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios" bem como prever a competência da União para 
legislar sobre organização judiciária do Ministério Público e Defensoria Pública da União, 
compatibilizando o dispositivo com a regra do artigo 49, XII.  
De acordo com a primeira parte da proposta. Com relação à segunda, sua menção é desnecessária 
num dispositivo específico para o Distrito Federal e Territórios.  
Pela aprovação, em parte, dando-se à alínea "o" do item XIX do art. 49 a seguinte redação:  
" o - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios; organização administrativa dos Territórios". 
   
   EMENDA:03101 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivos emendados:  
I - Art. 49, inciso XIX (aditar); Art. 316,  
inciso IV (acolher e aditar; parcialmente); Art.  
416, alínea "b" (acolher parcialmente; Art. 417,  
"caput" (acolher e suprimir parcialmente); Art.  
417, § 1o. (acolher); Art. 417, § 2o. (acolher);  
Art. 417, § 3o. (acolher); Art. 49, inciso XI  
alínea "e" (acolher e adaptar); Art. 99, inciso  
XVI, alínea "a" (acolher).  
II - Suprimir: alínea "b", do inciso VIII, do  
Art. 18; inciso III, do Art. 46; Art. 415; Art.  
416 (parcialmente); Art. 417 e seus parágrafos; e  
Parágrafo único do Art. 418.  
Nos termos do Art. 19, do Regimento Interno  
da Comissão de Sistematização, combinado com o  
Art. 23, § 2o. do Regimento da Assembleia Nacional  
Constituinte, propomos:  
Emenda  
Substitua-se a alínea "e" do inciso XI, do  
Art. 49 (competência da União, pelo abaixo  
disposto, que passa a constituir novo inciso, do  
mesmo Artigo, com a numeração cabível:  
(Art. 49 - Compete à União)  
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..................................................  
( ) - Legislar sobre as atividades  
nucleares, explorar seus serviços e instalações de  
qualquer natureza e exercer o monopólio estatal  
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes  
requisitos:  
a) Toda atividade nuclear, em território  
nacional, somente será admitida para fins  
pacíficos, mediante consulta ao Congresso Nacional  
e sob a sua fiscalização;  
b) Sob regime de concessão ou permissão é  
autorizada a utilização de radioisótopos para a  
pesquisa e uso medicinais, agrícolas, industriais  
e atividades análogas.  
c) a responsabilidade por danos decorrentes  
da atividade nuclear independe da existência de  
culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos  
valores indenizatórios.  
Em consequência, suprimam-se:  
a) a alínea "b", do inciso VIII, do Art. 18;  
b) o inciso III, do Art. 46;  
c) a alínea "e", do inciso XI, do Art. 49;  
d) o Art. 415;  
e) as expressões "termonucleares" e "e de  
depósitos de objetos nucleares", da alínea "b", do  
Art. 416;  
f) o Art. 417 e seus parágrafos;  
g) o Parágrafo Único, do Art. 418; 
Justificativa: 
A produção, os usos e o estatuto constitucional da energia nuclear foram objeto de aproximadamente 
100 (cem) proposições e emendas, desde o trabalho inicial das Subcomissões até os Anteprojetos 
finais das Comissões Temáticas.  
Ainda agora, no Anteprojeto de Constituição do Relator, Constituinte Bernardo Cabral, vários são os 
artigos que alcançam, direta ou indiretamente a matéria.  
Cuidou-se, nessas iniciativas, de dispor sobre diversos aspectos das atividades nucleares; desde o 
revigoramento do monopólio estatal sobre a pesquisa e a lavra de minérios que lhes são 
essencialmente úteis, até a disciplina dos mecanismos decisórios relativos a seu aproveitamento 
terminal. 
A análise do que foi anteriormente acolhido ou aprovado demonstra a ênfase de conceder-se às 
atividades nucleares um tratamento especial: seja com a reiteração do domínio único do Estado, seja 
com o propósito de democratizar suas decisões específicas.  
Não obstante a louvabilidade dessa deferência, (por isso mesmo) ela resulta dispersa; e, portanto, 
muitas vezes confusa quando não, incoerente.  
Assim acontece,  

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

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

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

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

b) Emprestar maior cabimento, coerência e factibilidade ao preceito, submetendo ao Estado, 
neste à União e, nesta, a capacidade decisória sobre a matéria.  

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

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

Parecer:   
   A Emenda alinha sequência de alterações que, algumas integralmente, outras de maneira parcial, 
colaboram para dar maior organicidade ao texto.  
Ela é, assim, acolhida parcialmente, na forma seguinte:  
1) - supressão da expressão "de usinas nucleares" na alínea b, do inciso VIII do Art. 18.  
2) - inclusão da alínea ZZ, no Art. 49, XIX, como segue:  
"ZZ) atividades nucleares."  
3) - inclusão de inciso XX, no Art. 49, com a seguinte redação:  
Explorar os serviços e instalação nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a 
pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus 
derivados, atendidos os seguintes requisitos:  
a) Toda atividade nuclear, em território nacional, somente será admitida para fins pacíficos, mediante 
aprovação do Congresso Nacional.  
b) Sob regime de concessão ou permissão é autorizada a utilização de radioisótopos para a pesquisa 
e uso medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas.  
c) A responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear independe da existência de culpa, 
vedando-se qualquer limitação relativa aos valores indenizatórios.  
d) A instalação ou ampliação de centrais termonucleares e de depósitos dejetos nucleares dependem 
de prévia autorização do Congresso Nacional.  
4) - Inclusão, no final do Art. 415, da expressão: "ressalvado o disposto no Art. 49, inciso XIX, ZZ.  
5) - A alínea b do Art. 416 passa a ter a seguinte redação:  
"b - A instalação ou ampliação de centrais hidroelétricas, termoelétricas e de indústrias de alto 
potencial poluidor.  
6) Em consequência suprimam-se o inciso III do Art. 46; a alínea e do inciso XI do Art. 49; o Art. 417 e 
seus parágrafos.  
Pela aprovação parcial. 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Art. 425 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
O Artigo 425 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. do  
projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios  
gozam das garantias previstas nos Art. 52, inciso  
X e Art. 54, inciso XXIII, letra "l" desta Constituição. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor inteligência e organicidade do texto 
constitucional. De regra, o Art. e seus parágrafos, sequer caberiam figurar na Constituição, uma vez 
que o Art. 54, inciso XXIII, letra “l” do Anteprojeto já prevê que a União legislará sobre populações 
indígenas, inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 52, inciso X. 
Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo, é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final no Art. 52, inciso VIII, ao declarar incluído entre os bens da União, os recursos 
minerais do subsolo e, no Art. 54, inciso XXIII, letra “i”, ao atribuir à União a competência para legislar 
sobre os mesmos bens. Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda de alteração da redação original do art. 425 foi rejeitada por 
considerarmos ser necessária a manutenção das especificações que tornam o dispositivo mais claro 
e preciso.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00238 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, Inciso XXIII, Alínea "u".  
Alínea "u", do inciso XIX, do artigo 54 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 - Compete à União:  
XIX - legislar sobre:  
u) diretrizes e bases da educação nacional;  
produção, distribuição e exibição de filmes  
cinematográficos e de videocassetes. 
Justificativa: 
Os filmes cinematográficos e videocassetes são produtos que integram a chamada indústria cultural. 
Seu consumo está massificado, e se amplia dia a dia pela eletrônica, a publicidade e o marketing, 
informando, formando, influindo nas ideologias de gerações. É urgente atribuir à União a iniciativa e o 
dever de legislar sobre essa matéria, dada a importância cultural educativa e recreativa que os filmes 
e os videocassetes alcançaram, graças aos padrões de alto consumo que ambos desfrutam. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto. 
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   EMENDA:00264 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 54, inciso XXIII,  
alínea "d" o suplemento indicado:  
Redação do Anteprojeto:  
"Art. 49. Compete à União:  
..........................  
XIX - Legislar sobre:  
..........................  
d) águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal e energia;"  
Acrescente-se:  
(e energia), inclusive a nuclear, com vistas  
a todos e quaisquer de seus meios de produção e de  
aplicação; 
Justificativa: 
O Artigo 316 do Anteprojeto Bernardo Cabral prescreve: “Constituem monopólio da União”: 
Parecer:   
   Pela aprovação no mérito, tendo em vista que a energia nuclear já se encontra incluída, como 
pretende o autor da emenda, entre as formas de energia. 
   
   EMENDA:00295 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva para adequação do texto do  
Relator do projeto, no inciso XXIII, art. 54,  
dando-se a seguinte redação:  
"XIX - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, administrativo, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais. Os Estados e Municípios  
poderão legislar, supletivamente, sobre o direito  
administrativo obedecido sempre o modelo federal." 
Justificativa: 
As normas de direito administrativo dizem muito de perto com a própria moralidade do poder Público. 
Assim, e para obter a tão desejada uniformização, creio que se deve reservar, prioritariamente, à 
União o direito de legislar sobre o direito administrativo.  A ação supletiva de Estados e Municípios 
deve existir obedecido, porém, o modelo federal. 
Parecer:   
   Preferiu-se subdividir a matéria estabelecendo-se competência concorrente da União e dos Estados 
para legislar a respeito.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea r do inciso XXIII do art. 54  
Suprima-se a alínea r do inciso XXIII do  
art. 54 do capítulo II do Título IV do projeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta objetiva compatibilizar o texto do projeto com o texto do art. 34 do substitutivo 
aprovado pela Comissão 4. 
Parecer:   
   Preferiu-se a manutenção do dispositivo, dando-se nova redação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00407 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54 inciso XXIII, alínea "o".  
Suprima-se do dispositivo acima mencionado do  
projeto da Constituição as seguintes expressões:  
"e dos Territórios; organização administrativa dos  
Territórios" 
Justificativa: 
Buscamos com essa emenda suprimir do texto do projeto qualquer referência a Territórios Federais, 
compatibilizando com o dispositivo nos Artigos 49, § 3º e 441; bem como com o espírito democrático 
que deve prevalecer na futura Constituição que desenhará um novo Federalismo baseado numa 
Federação onde as Unidades competentes sejam isonômicas. 
Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os Territórios como integrantes da 
União. 
   
   EMENDA:00453 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do item XXIII do art. 54  
do projeto a redação abaixo:  
"a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,  
processual, do trabalho e urbanístico, diretrizes  
e bases de ocupação do solo e desenvolvimento  
urbano e regional, e normas gerais de direito  
financeiro, tributário e de execuções penais;" 
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Justificativa: 
O que se propõe na presente Emenda é a ampliação da competência legiferante da União para incluir 
sua capacidade de legislar sobre diretrizes e bases da ocupação, uso do solo e desenvolvimento 
urbano e regional. 
Este assunto está diretamente ligado à problemática urbana. O dispositivo que aqui sugeri foi 
aprovado na Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, da qual fomos Relator, e mereceu 
endosso dos ilustres membros da Comissão da Ordem Econômica.  
O assunto, desta maneira, já foi aprovado em duas esferas de decisão da Assembleia Nacional 
Constituinte, sendo razoável, assim, esperarmos que integre o projeto de Constituição. 
Parecer:   
   Aprovado parcialmente face a orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:00817 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DA LETRA "Z" DO INCISO XXIII  
Art. 54 - .............................. 
XXIII - ....................................  
z) Suprima-se. 
Justificativa: 
A supressão da letra “z” prende-se ao fato de que também aos Estados e municípios compete legislar 
sobre a matéria. 
De outra parte, cabe ressaltar a importância da questão, apenas que não deve ser abordada ao 
capítulo e artigo em tela. 
Melhor seria que a matéria fosse abordada no Título II do anteprojeto que trata dos Direitos e 
Liberdades Fundamentais. 
Parecer:   
   Pelo mérito parcial, preferindo-se deslocar a matéria para o âmbito da legislação concorrente da 
União e dos Estados. 
   
   EMENDA:01054 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 54, XXIII, letra "X"  
Inclua-se na letra "x", inciso XIX, do  
artigo 54, a locução "e desporto", passando a ter a  
seguinte redação:  
Art. 54 - ............................ 
XXIII - ............................... 
x) - normas gerais sobre saúde e desporto; e 
Justificativa: 
A emenda visa enxugar o texto, concentrando a competência da União na parte mais apropriada da 
Constituição. Ademais, desnecessária a adjetivação de desporto profissional e amador (não 
profissional) que conta do artigo 396 do anteprojeto, circunstância a ser regulamentada em legislação 
ordinária, que apanhará o atleta profissional praticante do esporte amador e o atleta amador 
praticante do esporte profissional. 
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Parecer:   
   Favorável quanto ao mérito, embora achando ser desnecessária a expressão "normas gerais". 
   
   EMENDA:01234 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Alteram-se a letra r) do inciso XXIII do Art.  
54 e o inciso IV do Art. 57; e introduz-se o  
parágrafo único no Art. 54, nos seguintes termos:  
"Art.54 - ..................................  
XIX - legislar sobre  
............................................  
r) organização, efetivos, instrução  
específica, justiça e garantias das polícias  
militares e condições gerais de sua convocação,  
inclusive mobilização.  
............................................  
Parágrafo único - A competência da União não  
exclui a dos Estados e do Distrito Federal para  
legislar, supletivamente, sobre a matéria da  
alínea r) do inciso XXIII, respeitada a lei federal."  
............................................  
Art. 57 - ..................................  
IV - organizar as polícias civil e militar e  
corpos de bombeiros militares, na forma prevista  
pela lei federal. 
Justificativa: 
Considerando a missão que se preconiza para as Polícias Militares, como forças auxiliares, reservas 
do Exército, solução adequada e econômica para o País, já consagrada desde 1934, justifica-se, 
plenamente, a competência da União para legislar sobre as Polícias Militares, pela imperiosa 
necessidade de padronização, em todas as Unidades da Federação, nos aspectos de formação, 
ensino, instrução e organização que tornem possível a mobilização para emprego em caso de guerra 
externa. 
Desde, portanto, a Constituição Federal de 1934, passando pelas de 1946 e de 1967, bem como pela 
Emenda nº 1/69, vem sendo caracterizado, com os propósitos acima assinalados, o princípio 
federativo, através do qual se outorga à União a competência para estabelecer os parâmetros 
orientadores do adestramento e do emprego das Organizações Policiais Militares. 
Há que se acrescentar, ademais, que o possível retorno às experiências iniciais, relativas ao controle 
total das Polícias Militares pelos Estados membros da Federação, poderá gerar, como no passado, o 
surgimento de verdadeiros Exércitos Estaduais, em total confronto com o princípio federativo, acima 
invocado, e, em consequência, com o mais adequado preparo das Forças Policiais para o seu 
emprego, seja no quadro da Defesa Territorial, em caso de guerra externa, seja no quadro da Defesa 
Interna, nos casos previstos na legislação ordinária, de grave ameaça à ordem interna. 
Por outro lado, cumpre destacar que a emenda na forma ora proposta em nada caracteriza uma 
intervenção da União nos Estados membros, no que concerne às Polícias Militares, uma vez que a 
ação federativa tem o seu centro de gravidade na padronização e na ação orientadora, em benefício 
das missões constitucionais das Forças Armadas e das Forças Policiais, além de deixar a 
imprescindível margem de controle para a atuação supletiva dos referidos Estados da federação, 
prevista na Lei Maior, através da ressalva constante do Parágrafo único do Art. 7º que trata da 
Competência da União em matéria legislativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a autonomia dos Estados ficará enfraquecida, subtraindo-se-lhes a 
prorrogativa de legislar sobre a Polícia Militar. 
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   EMENDA:01425 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 54, XXIII, "u"  
A letra "u" do item XXIII do art. 54 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 ....................................  
XXIII ......................................  
u) Diretrizes e bases da educação nacional e  
normas gerais sobre desportos. 
Justificativa: 
A União tem interesse social e cultural na prática desportiva. Assim, deve ela legislar sobre a matéria 
através de normas gerais não sendo possível o detalhamento a nível constitucional. 
Outra suprimirá o art. 351 seus incisos posto que desnecessários. 
Parecer:   
   Pelo seu mérito, achamos deva ser acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:01615 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Ao inciso XXIII, Letra O, do art. 54,  
Capítulo II, da União, dar-se-á a seguinte redação:  
Art. 54 ....................................  
XXIII - ....................................  
O) - Organização Judiciária, do Ministério  
Público e da Defensoria Pública da União, do  
Distrito Federal e dos Territórios, bem como, a  
organização administrativa dos Territórios. 
Justificativa: 
Estando prevista a organização do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, 
harmonicamente, faz-se necessária a inclusão da Defensoria Pública, tendo em vista a 
compatibilização dos textos no processo legislativo. 
É necessário, ainda, estabelecer a competência da União para organizar os órgãos acima 
mencionados, também no âmbito Federal. 
Parecer:   
   Prefere-se a manutenção do dispositivo com alteração de redação, o que prejudica a emenda. 
   
   EMENDA:01799 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Inclua-se ao final da alínea "s" do inciso  
XXIII do Artigo 54 a expressão "e sobre a  
propriedade industrial e intelectual", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 54 - ............................ 
Inciso XXIII - ......................... 
s - normas gerais sobre produção e consumo  
inclusive sobre a propriedade industrial e  
intelectual. 
Justificativa: 
A matéria “propriedade industrial e intelectual” vem assumindo importância crescente nas relações 
econômicas e políticas no mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto constitucional que é 
responsabilidade da União legislar sobre ela. A sua inclusão nesta alínea justifica-se pela estreita 
relação que a matéria guarda com a produção e o consumo. 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda deve ficar entre as de competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar sobre produção e consumo. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02117 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso XXIII, item a  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 54:  
Artigo 54.  
............................................   
XXIII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
ambiental, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais. 
Justificativa: 
Após contemplar o Direito Ambiental com um capítulo nesta Constituição, só, por certo, devido a uma 
omissão involuntária não constou do referido artigo. 
Parecer:   
   Os aspectos referentes a ambiente foram colocados entre as competências concorrentes da União 
e dos Estados.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02119 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54, inciso XXIII, item s  
Inclua-se no:  
Artigo 54 - Compete à união:  
.................................  
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XXIII - legislar sobre  
s - normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como sua propaganda comercial; 
Justificativa: 
O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da 
União para legislar sobre a produção e consumo e sua propaganda comercial. 
Também o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao seu final a “Proposta nº 5”, dando à União a 
competência para legislar sobre “cultura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as 
suas formas. 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência (cf. 
Dalmo de Abreu Dallari, “Teoria Geral do Estado”, pag. 225). 
Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida à União a competência para legislar sobre normas gerais à respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto 
   
   EMENDA:02204 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo Emendado: letra x, do inciso XXIII, do art. 54 do Anteprojeto.  
Redija-se assim, a letra X, do inciso XXIII do art. 43 do Anteprojeto:  
art. 54. ....................................  
XIX. ......................................  
X - normas gerais sobre defesa e proteção da  
saúde e do meio ambiente; e  
2 - ........................................ 
Justificativa: 
A proteção do meio ambiente é tão importante quanto à proteção da saúde, pois é imprescindível 
desta. Entretanto, não há na Constituição da República disposição específica sobre proteção 
ambiental, salvo a recomendação programática do parágrafo único do art. 180, assim redigido: 
"Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais do valor 
histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 
arqueológicas". Isso só não basta. É imprescindível que a União estabeleça as normas gerais de 
proteção ao meio ambiente, deixando para os Estados e Municípios a legislação de proteção 
ambiental regional e local, sob o tríplice aspecto do controle da poluição, da preservação dos 
recursos naturais e da restauração dos elementos destruídos. Essa legislação estadual e municipal 
deve conter-se no âmbito das normas gerais editadas pela União, até mesmo para evitar excessos e 
inconstitucionalidades causados por campanhas emocionais como está ocorrendo em nossos dias. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos constantes do substitutivo. 
   
   EMENDA:02255 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
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Texto:   
   Acrescentar ao art. 54 uma alínea atribuindo  
à União a competência exclusiva para legislar  
sobre as atividades de levantamentos e pesquisas  
aeroespaciais, aquáticos e terrestres, nos  
seguintes termos:  
"Art. 54. Compete à União:  
............................................  
XXIII - Legislar sobre:  
............................................  
" z).........................................  
" atividades de levantamentos e pesquisas  
aeroespaciais, aquáticos e terrestres." 
Justificativa: 
A União já vem dispondo sobre a matéria e a manutenção dessa competência é recomendável e 
necessária. Tais atividades são básicas e essenciais para inúmeros campos do interesse público, tais 
como: pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos, planejamento regional e urbano, 
uso e conservação do solo, mapeamento, navegação aérea e marítima e muitos outros. 
Além disso, tais atividades proporcionam informações detalhadas e precisas do território nacional, as 
quais são de alto valor estratégico. 
Por estas razões, tais atividades são consideradas indispensáveis para o Desenvolvimento e a 
Segurança Nacionais, pelo que o seu disciplinamento deve ficar a cargo da União. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:02605 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Inclua-se ao final da alínea "s" do inciso  
XXIII do Artigo 54 a expressão "e sobre a  
propriedade industrial e intelectual", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 54 ............................. 
Inciso XXIII ......................... 
s - normas gerais sobre produção e consumo  
inclusive sobre a propriedade industrial e intelectual. 
Justificativa: 
A matéria “propriedade industrial e intelectual” vem assumindo importância crescente nas relações 
econômicas e políticas no mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto constitucional que é 
responsabilidade da União legislar sobre ela. A sua inclusão nesta alínea justifica-se pela estreita 
relação que a matéria guarda com a produção e o consumo. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto. 
   
   EMENDA:03135 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados:  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União - Artigo 54, inciso  
XXIII, alínea "v'  
Suprimir a alínea "v' do inciso XIX do Art.  
54, por incompatibilidade com o Art. 409. 
Justificativa: 
Enquanto o Art. 409 defina como competência da União, Estados e Municípios legislar sobre proteção 
ambiental e defesa dos recursos naturais a alínea “v” do inciso XXIII do Art. 54 defina como 
competência, apenas da União legislar sobre florestas, caça, pesca e conservação da natureza. 
Parecer:   
   Note-se que os artigos 54, 57 e 65, do Projeto de Constituição, são complementares quanto à 
competência legislativa da União, Estados e Municípios. A própria ressalva contida no Art. 409 indica 
a necessidade de compatibilização da matéria e quanto a este aspecto é muito oportuna 
a proposição. Por questão de técnica legislativa, optamos por manter o art. 54, XXIII, v e suprimir o 
Art. 409. Assim, embora acolhendo a ideia do Autor, concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:03159 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 54  
Suprima-se a alínea "o" do item XXIII do art.  
54 do Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
A plena autonomia conferida pelo projeto de Constituição ao Distrito Federal (art. 69 e segs.) torna 
incoerente a previsão normativa que ora se pretende suprimir. 
Parecer:   
   A especificidade da justiça e da segurança da Capital Federal exigem sua reserva à União, pelo 
que os itens devem ser mantidos.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03408 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54  
Seja dada à alínea "R", do inciso XXIII, do  
artigo 54, a seguinte redação:  
XXIII - legislar sobre:  
R) condições gerais de convocação ou  
mobilização das Polícias Militares e Corpo de  
Bombeiros. 
Justificativa: 
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Não há razão para especificar como competência da União legislar sobre a estrutura básica das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, posto que o próprio Texto Constitucional (projeto), sem seu 
Artigo 254, já estabelece, de forma clara, a estrutura básica das corporações referenciadas. 
Parecer:   
   Sugestão oportuna e adequada. Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:03955 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS:  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União, Artigo 54, inciso XXIII, alínea "v"  
Suprimir a alínea "v" do inciso XXIII do Art.  
54, por incompatibilidade com o art. 409. 
Justificativa: 
Enquanto o Art. 409 define como competência da União, Estados e Municípios legislar sobre proteção 
ambiental e defesa dos recursos naturais a alínea “v“ do inciso XXIII do Art. 54 define como 
competência apenas da União legislar sobre florestas, caça, pesca e conservação da natureza. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento por ser matéria considerada importante da competência da União. 
   
   EMENDA:03977 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao inciso XXIII do artigo 54, do Projeto.  
Art. 1o. - Dê-se à alínea "s", do inciso  
XXIII, do artigo 54, a seguinte redação:  
Art. 54 - ............................ 
XXIII - ............................ 
s - normas gerais sobre a produção e consumo  
inclusive sobre a propriedade industrial e  
intelectual. 
Justificativa: 
O futuro texto constitucional não pode ficar alheio à importância da propriedade industrial e intelectual 
no que se refere as exigências do relacionamento econômico em nossos dias. 
Parecer:   
   A matéria da emenda já está convenientemente disciplinada no Substitutivo. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04011 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva da Letra "z" do Inciso XIX  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 87  

 

Art. 54 - ................................ 
XXIII - ....................................  
Z) - Suprima-se. 
Justificativa: 
A supressão da letra “Z” prende-se ao fato de que também aos Estados e Municípios compete legislar 
sobre a matéria. 
De outra parte, cabe ressaltar a importância da questão, apenas que não deve ser abordada ao 
capítulo e artigo em tela. 
Melhor seria que a matéria fosse abordada no Título II do projeto que trata dos Direitos e Liberdades 
Fundamentais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04118 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54, INCISO XXIII, ALÍNEA "R"  
A alínea "r" do inciso XXIII do artigo 54 do  
anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 54 ....................................  
XXIII - ....................................  
r) organização, atribuições, efetivos,  
material bélico, instrução específica e garantias  
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, bem  
como as normas de sua convocação, inclusive  
mobilização. 
Justificativa: 
A União deve permanecer com competência para legislar sobre os aspectos fundamentais da 
estrutura e organização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, com vistas a dotá-los das 
condições mínimas de emprego como forças auxiliares, reservas do Exército. 
O texto constitucional deve explicitar, de forma clara, os aspectos a serem abrangidos pela lei federal 
no tocante às Polícias Militares, que hoje possuem cerca de 350 mil homens, efetivo bem superior ao 
das Forças Armadas. 
A padronização de instrução específica, do tipo e calibre do armamento do emprego exclusivamente 
militar, assim como, e principalmente, das normas de sua convocação, inclusive mobilização, 
precisam ser reguladas pela União para que sua supremacia no campo interno, respeitado o princípio 
federativo, seja assegurada na plenitude. 
As condições mínimas e suficientes para o adequado emprego na Defesa Interna e Defesa Territorial 
em caso de guerra, só será assegurada por meio de uma legislação normativa que busque a 
padronização em todas as Unidades da Federação, o que não impede os Estados de legislarem 
supletivamente. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04138 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 54 - Inciso XXIII  
Inclua-se a alínea:  
"... Prevenção e Proteção contra incêndio e pânico" 
Justificativa: 
O Brasil é um dos raros Países no mundo onde não existe legislação a respeito. A principal 
deficiência do sistema atual de segurança contra incêndio, encontra-se na inexistência de legislação 
federal que norteia uma política nacional para o setor, bem como estruture os mecanismos 
necessários para conduzi-la, definindo os níveis de responsabilidade em todas as esferas. 
Corrigir esta anormalidade é uma imposição que se faz necessária, mormente quando a população 
brasileira vem se aglomerando nas cidades e estas assumindo aspectos de verdadeiras megalópoles, 
sujeitas a todo tipo de risco. 
De acordo com os especialistas internacionais de segurança contra incêndio, os Corpos de 
Bombeiros, quando bem treinados e equipados, contribuem com apenas 35% para a segurança 
global. Os restantes, 65%, ficam a cargo da legislação adequada, do sistema de distribuição de água 
e de outros aspectos não menos importantes. 
A falta de Legislação no Brasil, tem permitido a construção de verdadeiras armadilhas, prontas a 
destruir vidas e patrimônios. 
Julgamos, portanto, ser da maior importância dotar nosso país de instrumental necessário, a nível 
legal, para que catástrofes como as que temos presenciado, possam ser evitadas através de um bem 
elaborado código nacional de prevenção e proteção contra incêndio e pânico, devidamente 
regulamentado por leis federais, estaduais e municipais. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:04447 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 54, inciso XXIII, Alínea "q"  
A alínea "q" do inciso XXIII do Art. 54 do  
projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 -....................................  
XXIII - ....................................  
q - sistemas de poupança, consórcios e  
sorteios, excetos as Loterias Estaduais que  
ficarão sujeitas à legislação específica do Estado  
respectivo. 
Justificativa: 
As Loterias Estaduais constituem fonte importante de geração de recursos destinados aos programas 
sociais dos Estados. Atualmente estão sujeitas à legislação federal. Possuindo o Governo Federal 
sua própria loteria, não é justo nem ético que o mesmo possa legislar em causa própria, em 
detrimento claro das suas concorrentes estaduais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04597 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa (De Adequação )  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, Inciso  
XXIII, Alínea "r"  
A alínea "r" do inciso XXIII, do artigo 54 do  
projeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 54 ....................................  
XXIII - ....................................  
r) organização, efetivos, material bélico,  
instrução específica, justiça e garantias das  
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares  
e condições gerais de sua convocação, inclusive  
mobilização. 
Justificativa: 
A redação ora proposta constou integralmente dos anteprojetos das Comissões II e IV. 
Torna-se imperioso resguardar, com a precisão indispensável, a competência necessária da União 
para legislar sobre os aspectos fundamentais e genéricos das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, visando a possibilitar suas convocações ou mobilizações, quando 
imprescindíveis.  
A clareza e especificidade exigem, ainda que em prejuízo da concisão, a modificação proposta, uma 
vez que a expressão “estrutura básica” não abarca os assuntos julgados indispensáveis para a 
padronização e adequação das Polícias Militares as suas missões como forças auxiliares, reservas 
do Exército. 
As Polícias Militares desempenham, a par de sua missão precípua de Segurança Pública, um papel 
relevante e subsidiário na Segurança Interna, em tempo de paz, e na Defesa Territorial, em tempo de 
guerra. 
Aos Estados continua assegurada a competência para suplementar a legislação federal em assuntos 
de seu interesse. 
Ainda que o anteprojeto tenha considerado o dispositivo como originário do “caput” do Art. 8º, inciso 
XIX, da Comissão II, deu-lhe outra redação. O que propomos é mantê-lo na sua íntegra.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04732 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Artigo 54  
Inclua-se ao final da alínea "s" do inciso  
XXIII do art. 54 a expressão "e sobre a  
propriedade industrial e intelectual", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 54 - .............................. 
Inciso XXIII - ......................... 
s - normas gerais sobre produção e consumo  
inclusive sobre a propriedade industrial e  
intelectual. 
Justificativa: 
A matéria “propriedade industrial e intelectual” vem assumindo importância crescente nas relações 
econômicas e políticas no mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto constitucional que é 
responsabilidade da União legislar sobre ela. A sua inclusão nesta alínea justifica-se pela estreita 
relação que a matéria guarda com a produção e o consumo. 
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Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04888 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Título IV - Capítulo  
II, Artigos 54, inciso XXIII, alínea "l": Compete  
à União e ao Congresso Nacional legislar sobre as  
garantias dos direitos dos índios." 
Justificativa: 
A emenda ora proposta ao Artigo do Anteprojeto de Constituição, visa adequar e compatibilizar os 
seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 52, no Artigo 12, inciso III, 
alínea “a”, no Artigo 54, inciso XXIII, alínea “l” e em outros tópicos do Anteprojeto de Constituição. 
Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve ser tratado como matéria 
constitucional, deixando para a Lei Complementar e ordinária o restante. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05110 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Título IV  
Capítulo II  
Artigo 54 - XXIII - E  
Compete à União  
Legislar sobre  
- navegação aquaviária, aérea e aeroespacial,  
bem assim o regime dos portos. 
Justificativa: 
A racional operação dos serviços de transporte visa evitar sacrificar a competição sadia, própria de 
uma economia de mercado. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05111 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo II  
Artigo 54 - XXIII - a  
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Compete à União  
Legislar sobre  
a - direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, de transporte terrestre e aquaviário,  
aeronáutico, espacial, urbanístico, processual e  
do trabalho e normas gerais de direito financeiro,  
tributário e das execuções penais. 
Justificativa: 
A introdução do direito de transporte terrestre e aquaviário, proporcionará às diversas modalidades 
integrantes destes setores de transporte, de políticas e diretrizes compatíveis com os aspectos 
jurídicos inerentes aos mesmos 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05114 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IV  
Capítulo II  
Artigo 54, XXIII  
Compete à União  
Legislar sobre:  
a - Transporte de pessoas e bens que, sob  
prevalência da legislação federal, Estados e  
Municípios poderão legislar supletivamente. 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva assegurar níveis de acessibilidade e mobilidade necessários ao 
desenvolvimento orientado das cidades, a custos compatíveis com o poder aquisitivo das populações 
que nelas residem, em particular dos segmentos mais carentes. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05313 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   ALTERA-SE A LETRA "r" DO INCISO XXIII DO ART.  
54 E O INCISO IV DO ART. 57 E INTRODUZ-SE O  
PARÁGRAFO ÚNICO NO ART. 53, COM OS SEGUINTES  
TERMOS:  
Art. 54. ............................. 
XXIII - Legislar sobre  
r) organização, efetivos, instrução  
específica, justiça e garantias das polícias  
militares e condições gerais de sua convocação  
inclusive mobilização.  
.......................................... 
Parágrafo único - A competência da União não  
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exclui a dos Estados e Distrito Federal para  
legislar, supletivamente, sobre a matéria da  
alínea "r" do inciso XXIII, respeitada a lei federal.  
...................................... 
Art. 57. .......................... 
INC. IV - organizar as polícias civil e  
militar e Corpos de Bombeiros militares, na forma  
prevista pela lei federal. 
Justificativa: 
Considerando a missão que se preconiza para as Polícias Militares, como forças auxiliares, reservas 
do Exército, solução adequada e econômica para o País, já consagrada desde 1934, justifica-se, 
plenamente, a competência da União para legislar sobre as Polícias Militares, pela imperiosa 
necessidade de padronização, em todas as Unidades da Federação, nos aspectos de formação, 
ensino, instrução e organização que tornem possível a mobilização para emprego em caso de guerra 
externa. 
Desde, portanto, a Constituição Federal de 1934, passando pelas de 1946 e de 1967, bem como pela 
Emenda nº 1/69, vem sendo caracterizado, com os propósitos acima assinalados, o princípio 
federativo, através do qual se outorga à União a competência para estabelecer os parâmetros 
orientadores do adestramento e do emprego das Organizações Policiais Militares. 
Há que se acrescentar, ademais, que o possível retorno às experiências iniciais, relativas ao controle 
total das Polícias Militares pelos Estados membros da Federação, poderá gerar, como no passado, o 
surgimento de verdadeiros Exércitos Estaduais, em total confronto com o princípio federativo, acima 
invocado, e, em consequência, com o mais adequado preparo das Forças Policiais para o seu 
emprego, seja no quadro da Defesa Territorial, em caso de guerra externa, seja no quadro da Defesa 
Interna, nos casos previstos na legislação ordinária, de grave ameaça à ordem interna. 
Por outro lado, cumpre destacar que a emenda na forma ora proposta em nada caracteriza uma 
intervenção da União nos Estados membros, no que concerne às Polícias Militares, uma vez que a 
ação federativa tem o seu centro de gravidade na padronização e na ação orientadora, em benefício 
das missões constitucionais das Forças Armadas e das Forças Policiais, além de deixar a 
imprescindível margem de controle para a atuação supletiva dos referidos Estados da federação, 
prevista na Lei Maior, através da ressalva constante do Parágrafo único do Art. 7º que trata da 
Competência da União em matéria legislativa. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, conforme orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:05375 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA PARA ADQUAAÇÃO DO TEXTO DO  
RELATOR NO PROJETO NO INCISO XXIII, ART. 54,  
DANDO-SE A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"XXIII - Legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, administrativo, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais. Os Estados e Municípios  
poderão legislar supletivamente, sobre o direito  
administrativo obedecido sempre o modelo federal." 
Justificativa: 
As normas de direito administrativo dizem muito de perto com a própria moralidade do Poder Público. 
Assim, e para obter a tão desejada uniformização, creio que se deve reservar prioritariamente, à 
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União, o direito de legislar sobre o direito administrativo. A ação supletiva de Estados e Municípios 
deve existir, obedecido, porém, o modelo federal. 
Parecer:   
   Preferiu-se subdividir a matéria estabelecendo-se concorrência da União e dos Estados para 
legislar a respeito. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:05590 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se à letra "r" do item XXIII do art. 54 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"r) - organização, efetivos, material bélico,  
instrução, justiça e garantias das Forças  
Policiais e Corpos de Bombeiros e condições gerais  
de sua convocação, inclusive inutilização." 
Justificativa: 
A matéria foi exaurida no § 4º do art. 41 do Substitutivo da Comissão de Organização Eleitoral, 
Partidária e Garantia das Instituições: “A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de 
convocação ou mobilização das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros”. 
É óbvio que o termo “lei” aqui utilizado diz respeito à lei federal, que, determinando a estrutura básica, 
deixará as Forças Policiais e Corpos de Bombeiros em condições padronizadas naquele mínimo de 
atender a convocação ou mobilização determinada pela União. 
O texto é um “bis in idem”, desnecessário, que atenta contra a autonomia do Estado-membro, 
repetindo a velha tendência autoritária do Estado unitário. 
Respeitada a estrutura básica, é livre o governo do Estado-membro para mediante lei organizar as 
Forças Policiais e Corpos de Bombeiros conforme as necessidades da Unidade federada, dotá-los de 
efetivos compatíveis, instrui-los e adestra-los conforme os imperativos conjunturais, adquirindo o 
material adequado a cada época e circunstância. 
Parecer:   
   Preferiu-se deixar à competência da União a convocação ou mobilização das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros e, aos Estados, a organização destas instituições. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06228 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO DISPOSITIVO No. 54, inciso XXIII, s.  
Inclua-se no art. 54, inciso XXIII, "s":  
s) normas gerais sobre produção e consumo de  
publicidade, propaganda e comunicação visual ao ar livre." 
Justificativa: 
Esta proposição trata de assunto jamais antes mencionado em nossas Constituições visto 
representarem a contemporaneidade em que vivemos. 
A Propaganda, aqui, devemos entender no seu sentido político, como forma de divulgar, doutrinar 
opiniões ou informações, com o fim de influenciar o comportamento do público em geral ou de um 
grupo de pessoas considerados como cidadãos. 
Quando a divulgação tem sentido comercial, cujo intuito é de influenciar o público como consumidor é 
tratada como Publicidade. 
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Na sociedade contemporânea, baseada no capitalismo, a Publicidade adquiriu status de grande 
importância, ainda mais depois do advento da era do “mass média”. 
Todos nós, querendo ou não, estamos sendo constantemente influenciados pela publicidade. A 
publicidade faz parte de nossas vidas, entrando em nossos lares, logo de manhã, com os nossos 
jornais, semanal ou mensalmente, com as revistas e, diuturnamente, através do rádio, da televisão e 
dos “out-doors”, aqui chamados de comunicação visual ao ar livre. Por isso, a necessidade de se 
estabelecer competências para legislação e fiscalização destas áreas. 
A nível municipal, elaborar-se-á legislação específica fixando os limites da extensão e profundidade 
de atuação destas modalidades de persuasão. 
Muitas vezes, profissionais em ética que, ferindo os acordos estabelecidos em suas entidades de 
classe, exorbitam no seu “direito” de trabalhar e prejudicam a todos: à população, “poluindo” os seus 
locais de lazer ou de orgulho nacional e aos seus colegas de trabalho, provocando a ira dos sempre 
existentes defensores dos bens da comunidade. 
É preciso, pois, que haja uma diretriz que paute o bom desempenho destes profissionais, que com o 
êxito de seu trabalho propiciam emprego a milhares de trabalhadores nos mais diferentes níveis, 
assegurando-lhes conforto e vida digna. 
Acreditamos que os assuntos aqui comentados são importantes molas para o desenvolvimento e 
progresso de uma Nação, pois elas fornecem e propagam informações que serão úteis para que o 
consumidor conheça os produtos que talvez venha a comprar, servindo-se das informações obtidas 
através destes meios de comunicação. 
Para relembrar a importância deles, basta-nos lembrarmos de como tomamos conhecimento das 
campanhas de vacinação – SABIN – como participamos de campanhas cívicas. “Diga não à 
Violência” ou a da AIDS, que está comovendo toda população. Aqui elas perdem todo caráter 
pernicioso, que muitos alegam essas matérias abrigarem e só se revestem de fatores positivos para 
qualquer camada social. É a democratização da informação. 
É para que não se deturpe a função e a validade de publicidade, da propaganda e das comunicações 
visuais ao ar livre é licito que se insira na nova Constituição artigo específico regulando e dando 
legitimidade ao exercício destas honrosas profissões, empenhadas na difusão de informação, cultura 
e entretenimento para o progresso, a melhoria da qualidade de vida, e desenvolvimento da livre 
iniciativa e o fortalecimento das instituições democráticas do país. 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda deve ficar integrante da competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar sobre produção e consumo. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06324 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54, inciso XXIII, Alínea "a"  
Dê-se o art. 54, inc. XXIII, alínea a), do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 54 - ..................................  
XXIII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,  
processual, notarial, registral e do trabalho e  
normas gerais de direito financeiro, tributário,  
urbanístico e das execuções penais;  
............................................  
Justificativa: 
A presente emenda tem por escopo harmonizar o Projeto de Constituição que, em seu artigo 199; 
dispõe ser a Lei Complementar o instrumento legal hábil para regular as atividades e disciplinar a 
responsabilidade civil e criminal dos notários, registradores e seus prepostos. 
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A boa técnica jurídica recomenda, sobretudo no que toca à competência para legislar, que a mesma 
venha expressa, de modo evitar e dirimir os conflitos eventualmente existentes em face da omissão 
do Texto Constitucional. 
Por essa razão e à luz do direito é conveniente incluir na competência da União o poder de legislar 
sobre direito notarial e registral. 
Parecer:   
   A emenda pretende incluir, entre os ramos do direito suscetíveis de legislação pela União. O 
"notarial" e o "registral". As normas sobre estes dois segmentos, todavia, pela sua natureza técnica, 
devem ficar consignadas no bojo dos campos autônomos do Direito e nas leis de organização 
judiciária, não merecendo figurar no rol das do antigo artigo 54. 
   
   EMENDA:06524 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao inciso XXIII do artigo 54 do  
Projeto, as alíneas e os parágrafos seguintes:  
" - segurança econômica dos hospitais  
comunitários e regulamentação das taxas de  
tratamento hospitalar;  
- medidas contra doenças contagiosas e que  
constituam perigo público em pessoas e animais;  
- produção e comércio de produtos  
alimentares, forragens, sementes, plantas e  
defensivos agrícolas, corretivos agrícolas e  
fertilizantes do solo, proteção de plantas e  
animais contra enfermidades e pragas;  
- fomento da produção agropecuária e industrial;  
- produção e comércio de medicamentos,  
remédios, narcóticos e tóxicos;  
- mensalidades, semestralidades e anuidades  
escolares do ensino básico e superior;  
- outras matérias de sua competência  
previstas nesta Constituição.  
§ 1o. - Na legislação concorrente, a lei  
federal terá prevalência sobre a lei estadual e  
esta sobre a lei municipal.  
§ 2o. - Se a lei federal dispuser sobre  
matéria de legislação concorrente na forma de  
normas gerais, aos Estados e aos Municípios,  
obedecida a ordem hierárquica, caberá a legislação  
suplementar." 
Justificativa: 
A emenda visa completar o elenco de matérias, objeto de competência da União. O Projeto se 
constitui, no particular, em avanço significativo. 
Fortalece a Federação. 
Os parágrafos propostos objetivam consagrar a hierarquia das leis, objeto de competência comum, o 
que nos parece indispensável. 
Parecer:   
   O texto do Projeto de Constituição já contempla os objetivos da presente emenda, conforme se 
deduz do artigo 54, XXIII, "u", "x", artigo 56, I, 62 e 66, I. 
   
   EMENDA:06658 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprimir, na alínea r) do inciso XXIII, art.  
54, a expressão "estrutura básica", ficando então:  
r) condições gerais de convocação ou  
mobilização das Polícias Militares e Corpos de  
Bombeiros. 
Justificativa: 
Em se tratando de República Federativa, é necessário manter, sempre que cabível, o máximo de 
autonomia dos Estado federados. Neste caso, a competência para legislar a respeito da estrutura 
básica das Polícias e Corpos de Bombeiros Estaduais deve caber aos próprios Estados, e não à 
União, revertendo-se a situação de tutela e controle do Exército sobre os PMs, produto do regime 
autoritário de 64. 
Parecer:   
   A emenda atende ao espírito do Projeto ao defender a autonomia dos Estados federados dando-
lhes competência para legislar sobre a estrutura básica das Polícias e Corpos de Bombeiros, 
instituições de caráter estadual.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06678 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final da letra "S", do Item  
XXIII, do Art. 54, do Projeto de Constituição, o seguinte:  
"e sua propaganda comercial" 
Justificativa: 
É do conhecimento de todos que a propaganda comercial se insere no ramo do direito privado e, 
como tal, está sujeita à competência legislativa reservada à União. 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda deve ficar entre as da competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar sobre produção e consumo. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06832 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se à letra "s" do item XXIII, do art. 54,  
do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"s) Normas gerais sobre produção, consumo e  
defesa do consumidor." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo texto constitucional contenha norma que expressamente atribua à União 
competência para fixar normas sobre a defesa do consumidor. 
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A matéria, evidentemente, será regulada por lei ordinária, onde o detalhamento da defesa do 
consumidor será especificada adequadamente. 
Assim, com o anelo de sanar a omissão verificada no Projeto de Constituição, a emenda acrescenta 
ao contexto da competência da União, legislar sobre normas relativas à defesa do consumidor. 
Por tais razões, esperamos que a iniciativa merecerá acolhimento. 
Parecer:   
   A emenda trata da defesa do consumidor, matéria que deve constar do texto constitucional na 
competência concorrente da União e dos Estados. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:07912 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 52  
Suprima-se do Projeto:  
No art. 52, o item VIII, "os recursos  
minerais do subsolo" 
Justificativa: 
A menos que se esteja preconizando a estatização da atividade mineral do País, os recursos minerais 
não devem passar à União, como bens de sua propriedade. 
Historicamente, este modelo não prosperou, tanto no Brasil Colônia como no Brasil Império, então 
titulares absolutos das riquezas minerais do País. 
Segundo testemunham os registros da História do Brasil, a titularidade do direito de propriedade das 
riquezas minerais nas mãos do Governo, constituiu sempre, fator altamente desestimulador da 
atividade mineral do País, situação ainda mais agravada com a então política tributária mineral 
altamente asfixiante. 
Necessariamente não é só com o fato de se passar os recursos minerais do País para o patrimônio 
da União que se estará estatizando a atividade mineral nacional. 
Na verdade, a estatização virá por via de consequência, eis que a livre iniciativa não mais terá 
motivação para investir no setor, principalmente na sua fase de grande risco, que é a de pesquisa 
mineral, pois de antemão saberá que os recursos minerais, eventualmente detectados à custa de seu 
risco e investimentos, passarão automaticamente a integrar o patrimônio da União. 
Não faz, pois, nenhum sentido, retornar-se agora a uma prática retrógada, comprovadamente 
inibidora da atividade econômica, salvo o emprego de recursos financeiros oriundos dos cofres 
públicos; daí justificar-se, plenamente, a acolhida da presente emenda supressiva. 
Parecer:   
   O art. 54, inciso XXIII, alínea "i", do Projeto de Constituição dá a União a competência para legislar 
sobre "jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia". O art. 306, especifica que as "jazidas e 
demais recursos minerais... pertencem à União". A emenda não se compatibiliza com o corpo 
do Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:08012 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 54, inciso XXIII, letra "a" a seguintes redação:  
"Art. 54 - Compete à União:  
... XXIII - legislar sobre:  
a) - direito civil, comercial, penal,  
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agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, do trabalho, normas gerais de caráter  
financeiro, tributário, urbanístico, execuções  
penais, processual, ressalvada a competência  
supletiva dos Estados para legislar sobre normas  
de processo, sendo atribuída aos Tribunais de  
Justiça a iniciativa do projeto respectivo"; 
Justificativa: 
Na dinâmica do Poder Judiciário não só interessam os seus órgãos, como também o seu 
funcionamento frente às leis gerais do processo. De outra parte, as condições locais variam, quanto 
às regiões e Estados. Diversas são as necessidades, bem como os meios de enfrentá-las. Uma 
constante busca de um ideal de centralização federal quanto às normas de processo, tolhe uma 
melhor e pronta distribuição jurisdicional aos Estados.  
Sendo uma lei federal sobre toda a matéria processual, o poder judicial apresenta a mesma estrutura 
- de fundo e de forma em regiões brasileiras as mais diversas. "Num país como o Brasil, de 
dimensões continentais e em que não se podem negar as disparidades regionais, é intuitivo que a 
constituição da República deveria outorgar aos Estados uma ampla competência supletiva à da 
União, notadamente em matéria de processo, para que a organização Judiciária estadual pudesse 
atender às peculiaridades locais" ("Rev. dos Tribs.", vol. , 458/481). 
"Federação não é confronto e nivelamento. É respeito às autonomias e, bem por isso, é solução 
política genial, consolidativa da União" ("Rev. dos Tribs. ", vol. 496 / 400 e 401). 
A emenda proposta visa, assim, ofertar aos Estados a possibilidade de, atendendo às peculiaridades 
locais, elaborar normas no campo processual. “A essa competência subsidiária, concorrente, ou 
complementar dos Estados-membros, deve-se dar um campo bem vasto, a fim de que eles procurem 
tutelar mais eficientemente os interesses locais" (JOSE FREDERICO MARQUES, "Constituição e 
Constituinte", ed., RT. 1987, pg. 58) 
Parecer:   
   Os objetivos da emenda são alcançados porém mediante o estabelecimento da nova disposição e 
redação de artigos. 
   
   EMENDA:08130 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54, INCISO XXIII, ALÍNEA "r"  
A alínea "r" do inciso XXIII do artigo 54 do  
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 ....................................  
XXIII - ....................................  
r) organização, efetivos, material bélico,  
instrução específica, justiça e garantias das  
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares  
e condições gerais de sua convocação, inclusive  
mobilização. 
Justificativa: 
A presente emenda visa conceder à União a responsabilidade de legislar sobre aspectos básicos das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, pois, por serem “forças auxiliares do Exército e 
reserva deste” (Artigo 254), há a necessidade de homogeneização de toda a força policial militar dos 
Estados Membros da Federação. 
Não se trata de uma intervenção nos Estados, que poderão legislar de forma suplementar, a fim de 
fazerem as adaptações que se fizerem necessárias. 
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Há, portanto, necessidade de se detalhar a atribuição da União, pois o termo “estrutura básica” não 
engloba os assuntos julgados indispensáveis à padronização das PM e CBM para que cumpram a 
tarefa de “forças auxiliares e reserva do Exército”. 
Parecer:   
   Em nova redação, prefere-se a manutenção do dispositivo, fixando-se a competência privativa da 
União para legislar sobre a convocação ou mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. 
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08261 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   O Art. 54 do Projeto da Constituição passa a  
ter a seguinte redação, em sua alínea "a", do  
inciso XXIII:  
Art. 54 - Compete à União:  
XXIII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, econômico,  
penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais. 
Justificativa: 
A importância da problemática econômica no mundo moderno tem levado os Constituintes dos 
diversos países a tratá-la com tal ênfase que lhe dedicaram todo um título denominado "DA ORDEM 
ECONOMICA E SOCIAL", enquanto que a doutrina a tem tratado sob a denominação de 
"Constituição Econômica". 
Esta problemática envolvendo os mais diversos aspectos da vida econômica dos países se inseria no 
âmbito de disciplinas jurídicas tradicionais, porém, não chegara a merecer, até a 2ª Guerra Mundial, o 
tratamento devido sob o aspecto especifico da política econômica. 
Desta forma, restava toda uma área de arbítrio a este respeito, contrariando os princípios 
fundamentais do Estado Democrático de Direito: Correspondendo precisamente ao conceito deste 
último é que se desenvolve o Direito Econômico como disciplina autônoma, cientificamente elaborada 
e plenamente acabada, aplicando-se à regulamentação da política econômica. 
Como tal, as Constituições mais moderadas o tem consagrado. A sua absorção na área do ensino do 
Direito, que se verificara em muitos países, deu-se no Brasil, desde 1971, pela sua introdução nos 
currículos das Faculdades de Direito de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa 
Catarina e vários outros com resultados altamente positivos de atualização dos conhecimentos 
jurídicos e formação profissional. 
As constituições brasileiras, entretanto, ainda não a oficializaram, tal como se torna indispensável em 
nosso país para que goze do mesmo conhecimento das demais, razão pela qual apresentamos a 
presente proposição. 
Parecer:   
   A inclusão do direito econômico, como um ramo de direito a que a união deva ter competência para 
legislar, parece-nos muito justa, somente que o deve ser em concorrência com os Estados. 
   
   EMENDA:08277 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao item XXIII, do art. 54, a  
seguinte alínea onde couber:  
" - normas gerais sobre propaganda,  
publicidade e comunicação visual ao ar livre;" 
Justificativa: 
A propaganda, a publicidade e a comunicação visual ao ar livre, além de informar, convencem e 
educam, projetando imagens e sugerindo juízo de valor a todas as camadas da população. 
Atualmente, existem milhares de empresas que se dedicam ao ramo específico do campo publicitário, 
empregando centenas de milhares de pessoas. 
Ocorre, porém, que tais empresas, voltadas principalmente para a veiculação de mensagens 
comerciais, estão constantemente ameaçadas ou proibidas de divulgar propaganda, através de atos 
arbitrários do Poder Público Municipal, a quem se entregou o controle das empresas publicitárias. 
As Administrações Municipais, com raras exceções, vêm ferindo de morte a maioria dessas 
empresas, cerceando-lhes e amesquinhando-lhes as atividades, de modo a reduzi-las a um estado 
de completa insolvência. 
A reformulação da legislação, pois, se impõe como absolutamente necessária à normalização dos 
serviços prestados pelas empresas exibidoras de publicidade, dando-lhes condições de trabalho e 
sobrevivência. 
Por essa razão, estamos propondo, através da presente Emenda, que se inclua dentre as matérias 
da competência da União a iniciativa para legislar sobre normas gerias de propaganda, publicidade e 
comunicação visual ao ar livre. 
Parecer:   
   No capítulo próprio já se acham inscritas as normas constitucionais cabíveis sobre comunicação, 
respeitados os princípios gerais, impedido, inclusive o cerceamento com base em censura, salvo os 
casos previstos. Pela aprovação nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:08336 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso XXIII, item s.  
Inclua-se no:  
Artigo 54 - Compete à União  
XXIII - Legislar sobre:  
s - normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como sua propaganda comercial. 
Justificativa: 
O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da 
União para legislar sobre a produção e consumo e sua propaganda comercial. 
Também o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao seu final a “Proposta nº 5”, dando a União a 
competência para legislar sobre “cultura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as 
suas formas. 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência (cf. 
Dalmo de Abreu Dallari, “Teoria Geral do Estado”, pag. 225). 
Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida a União a competência para legislar sobre normas gerais a respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça. 
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Parecer:   
   A matéria objeto da emenda deve ficar integrante da competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar sobre produção e comercial. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08427 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescentar ao Art. 54 uma alínea atribuindo  
à União a competência exclusiva para legislar  
sobre as atividades de levantamentos e pesquisas  
aeroespaciais, aquáticos e terrestres, nos  
seguintes termos:  
"Art. 54 - Compete à União:  
............................................  
"XXIII - Legislar sobre:  
............................................  
"z) ........................................  
" -) atividades de levantamentos e pesquisas  
aeroespaciais, aquáticos e terrestres." 
Justificativa: 
A União já vem dispondo sobre a matéria e a manutenção dessa competência é recomendável e 
necessária. Tais atividades são básicas e essenciais para inúmeros campos do interesse público, tais 
como: pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos, planejamento regional e urbano, 
uso e conservação do solo, mapeamento, navegação aérea e marítima e muitos outros. 
Além disso, tais atividades proporcionam informações detalhadas e precisas do território nacional, as 
quais são de alto valor estratégico. 
Por estas razões, tais atividades são consideradas indispensáveis para o Desenvolvimento e a 
Segurança Nacionais, pelo que o seu disciplinamento deve ficar a cargo da União. 
Parecer:   
   O mesmo inciso XXIII, do art. 54, em suas alíneas "a", "i", " p" e "v", contemplam os objetivos da 
emenda. 
   
   EMENDA:08954 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto do Projeto de  
Constituição, no Título IX, Capítulo VI, que trata  
do Meio Ambiente, o seguinte dispositivo:  
"Compete à União legislar sobre a proteção do  
meio ambiente e o equilíbrio de todos os  
ecossistemas, sem exclusão da competência dos  
Estados e dos Municípios para legislarem  
supletivamente sobre as ecologias especiais nos  
limites de seus territórios". 
Justificativa: 
A defesa do meio ambiente, visando a preservação do equilíbrio ecológico, deixou de ser, há muito 
tempo, assunto meramente especulativo para se transformar em questão de segurança nacional. A 
violentação indiscriminada dos recursos naturais de cada centímetro do território nacional tem de ser 
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coibida através de dispositivos especiais e rígidos, de um modo geral pela União e, em casos 
especiais e supletivamente, pelos Estados e Municípios. 
Parecer:   
   A matéria deverá ser tratada em capítulo próprio que dispõe sobre as competências legislativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09056 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 54, inciso XXIII, item s.  
Inclua-se no:  
Artigo 54 - Compete à União  
...................................... 
XXIII - legislar sobre  
s - normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como propaganda comercial. 
Justificativa: 
O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da 
União para legislar sobre a produção e consumo e sua propaganda comercial. 
Também o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao seu final a “Proposta nº 5”, dando a União a 
competência para legislar sobre “cultura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as 
suas formas. 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência (cf. 
Dalmo de Abreu Dallari, “Teoria Geral do Estado”, pag. 225). 
Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida a União a competência para legislar sobre normas gerais a respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça. 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda deve ficar integrante da competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar sobre produção e consumo. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09159 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso XXIII, item s.  
Inclua-se no:  
Art. 54 - Compete à União:  
............................................  
XXIII - legislar sobre:  
s) normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como sua propaganda comercial. 
Justificativa: 
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O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da 
União para legislar sobre a produção e consumo e sua propaganda comercial. 
Também o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao seu final a “Proposta nº 5”, dando a União a 
competência para legislar sobre “cultura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as 
suas formas. 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência (cf. 
Dalmo de Abreu Dallari, “Teoria Geral do Estado”, pag. 225). 
Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida a União a competência para legislar sobre normas gerais à respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça. 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda deve ficar entre as da competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar sobre produção e consumo. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09185 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   "Art. 54. - Compete à União:  
XXIII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, econômico,  
penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais; 
Justificativa: 
A importância da problemática econômica no mundo moderno tem levado os Constituintes dos 
diversos países a trata-la com tal ênfase que lhe dedicaram todo um título denominado "DA ORDEM 
ECONÔMICA E SOCIAL", enquanto que a doutrina a tem tratado sob a denominação de 
"Constituição Econômica". 
Esta problemática envolvendo os mais diversos aspectos da vida econômica dos países se inseria no 
âmbito de disciplinas jurídicas tradicionais, porém, não chegara a merecer, até a 2ª Guerra Mundial, o 
tratamento devido sob o aspecto específico da política econômica. 
Desta forma, restava toda uma área de arbítrio a este respeito, contrariando os princípios 
fundamentais do Estado democrático de direito. Correspondendo precisamente ao conceito deste 
último é que se desenvolve o Direito Econômico como disciplina autônoma, cientificamente elaborada 
e plenamente acabada aplicando-se à regulamentação da política econômica. 
Como tal, as Constituições mais modernas o têm consagrado. As Constituições brasileiras, 
entretanto, ainda não a oficializaram, tal como se torna indispensável em nosso país para que goze 
do mesmo conhecimento das demais, razão pela qual apresentamos a emenda. 
Parecer:   
   A inclusão do direito econômico, como um ramo do direito a que a união deva ter competência para 
legislar, parece-nos muito justa, somente que o deva ser em concorrência com os estados. 
   
   EMENDA:09252 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Letra a do item XXIII do Art. 54.  
A letra a do item XXIII do art. 54 passa a  
ter a seguinte redação:  
Letra a) direito civil, comercial, penal,  
agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual, econômico e do trabalho e  
normas gerais de direito financeiro, tributário,  
urbanístico e das execuções penais; 
Justificativa: 
É da maior importância a introdução do direito econômico como uma das competências da União, 
ante a emergência de seu valor no quadro geral da realidade brasileira. Tal proposta consta do 
anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais no seu Art. 75, bem como o seu relatório final da 
Comissão de Organização do Estado. 
Apesar disto, a Comissão de Sistematização, no seu relatório final, omitiu o Direito Econômico na 
competência da União, sem razões que justificassem tal atitude. 
Parecer:   
   Preferiu-se subdividir a matéria, estabelecendo-se competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar a respeito. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09538 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se aos incisos XXII e XXIII, letra "h", do  
art. 54 do Projeto de Constituição, a redação seguinte:  
"Art. 54 - ..................................  
XXII - estabelecer princípios e diretrizes  
para o sistema nacional inclusive os Planos  
Nacionais de Transportes.  
............................................  
XXIII - legislar sobre:  
............................................  
h - trânsito e tráfego interestadual e  
rodovias e ferrovias federais, estipulando "que,  
sob prevalência da legislação federal, Estados e  
Municípios poderão legislar supletivamente". 
Justificativa: 
É importante que a União tenha competência para estabelecer os planos nacionais dos transportes, 
tal como ocorre com os planos nacionais de educação e de saúde. 
Deve também ser competente para legislar sobre transportes, definindo as normas gerais aplicáveis. 
Mas, não se pode olvidar que os Estados e os Municípios também têm a política de transportes entre 
os assuntos do seu peculiar interesse. Daí a competência para legislarem supletivamente, obedecido 
o que sobre o assunto dispuser a legislação federal. 
Parecer:   
   a emenda pretende acrescentar os planos nacionais de transportes ao inciso XXII, do art. 54. 
Entendemos ser a matéria própria da legislação ordinária que poderá estabelecê-los obedecendo os 
"princípios e diretrizes" mencionados no mesmo dispositivo. Quanto à supletividade da legislação 
estadual e municipal à federal, veja-se o art. 57, inciso I, onde se encontra a norma nesse sentido. 
   
   EMENDA:09802 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Disposto Emendado: Artigo 54, inciso XXIII, item “s  
Inclua-se no Artigo 54, Inciso XXIII, item s,  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, o seguinte.  
Art. 54 - Compete à União:  
I - ........................................  
XXIII - legislar sobre:  
s - normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como sua propaganda comercial. 
Justificativa: 
O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da 
União para legislar sobre a produção e consumo e sua propaganda comercial. 
Também o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao seu final a “Proposta nº 5”, dando a União a 
competência para legislar sobre “cultura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as 
suas formas... 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência (cf. 
Dalmo de Abreu Dallari, “Teoria Geral do Estado”, pág. 225). 
Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida a União a competência para legislar sobre normas gerais a respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça. 
Trata-se de uma emenda apresentada pelo Deputado Mendes Thame que subscrevemos.  
Parecer:   
   Entendemos que "legislar sobre produção e consenso" engloba os objetivos da emenda. 
   
   EMENDA:09957 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dá nova redação às alíneas "a", "b", "c" e  
"s" do item XXIII, do art. 54 do Projeto de Constituição:  
"Art. 54 ....................................  
XXIII - ....................................  
a) cumprimento da Constituição e execução dos  
serviços federais;  
b)direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,  
processual e do trabalho e normas gerais de  
direito financeiro, tributário, urbanístico e das  
execuções penais;  
c) desapropriação e requisição de bens e  
serviços civis, em caso de perigo iminente, e  
militares, em tempo de guerra;  
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........................................  
s) normas gerais sobre produção,  
comercialização e consumo, exceto a legislação  
referente à agrotóxico, biocida e defensivos  
agrícolas, cuja competência não exclui a dos  
Estados." 
Justificativa: 
A generalização do uso de biocidas, agrotóxicos e defensivos agrícolas constitui um problema novo 
com o qual se defronta a maioria das Nações. Os graves e muitas vezes irreparáveis danos causados 
ao homem e ao meio ambiente pelo uso indiscriminado de produtos têm levado a maioria dos países 
a estabelecerem legislação cada vez mais restritiva. 
No Brasil, a par das deficiências existentes na legislação ordinária, defronta-se com outro obstáculo, 
de natureza constitucional para um controle efetivo dos abusos quanto a produção, comercialização e 
consumo destes produtos. Sendo um País de dimensões continentais, é extremamente difícil a 
existência de uma única legislação para realidades regionais as mais distintas e, sobretudo é 
inexequível para a União exercer uma fiscalização efetiva, mormente sobre o comércio e consumo 
dos referidos produtos. 
O citado obstáculo citado resulta da competência exclusiva da União de legislar sobre a matéria, 
impedindo que os estados disponham de instrumentos legais mais condizentes com 
Suas realidades e que lhes permitam uma efetiva ação fiscalizadora. 
A criação de leis mais restritivas em diversos estados, aliada a uma enorme redução do uso 
excessivo dos agrotóxicos, como é o caso do Paraná, onde se constatou a redução de dois terços no 
consumo, acompanhado até mesmo de aumento substancial de produtividades das lavouras. No 
entanto, é questionada a constitucionalidade das legislações estaduais sobre produção, 
comercialização e consumo de agrotóxicos por constituir matéria privativa da União. 
A experiência recente das legislações estaduais sobre tal matéria evidenciou que os estados acham-
se melhor aparelhados para enfrentar este enorme e complexo desafio. 
Por outro lado, os especialistas na questão, os profissionais de agronomia e os mais diversos 
movimentos ecológicos têm sido unânimes em defender a autonomia dos estados para legislar sobre 
a produção, comércio e uso de agrotóxicos. 
Parecer:   
   A emenda engloba algumas matérias já disciplinadas em outros dispositivos do projeto. No que se 
refere a principal modificação e especialmente sobre biocidas, agrotóxicos e defensores agrícolas a 
competência estadual para legislar está clara no art. 57, inciso I. Ademais, estabelece-se 
competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre a matéria. 
   
   EMENDA:10338 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 54, XXIII  
Acrescente-se a seguinte alínea  
- organização e funcionamento dos servidores federais 
Justificativa: 
A alínea proposta reduz o inciso II do art. 75 do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos. Além disso, 
a Carta Constitucional vigente já atribui à União competência para legislar sobre “execução dos 
serviços federais”. (art. 8º, XVII, alínea “a”). 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial conforme orientação dada ao Projeto. 
   
   EMENDA:10339 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda  
Ao art. 54, XXIII, alínea "s".  
Onde se lê:  
s) normas gerais sobre produção e consumo;  
Leia-se:  
s) produção e consumo. 
Justificativa: 
A Carta Constitucional vigente já determina que “compete à União” – “legislar sobre” – “produção e 
consumo”. (art. 8º, XVII, alínea “d”). Logo, não se justifica a redação constante do Projeto, que até 
contraria a Constituição de 1946 (art. 5º - XV – c). 
Parecer:   
   Prefere-se transferir a matéria para a concorrência da União e dos Estados para legislar a respeito, 
acolhendo-se a emenda no mérito. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10480 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso XXIII, item "s".  
Inclua-se no:  
Art. 54 - Compete à União  
..................................................  
XXIII - legislar sobre:  
s) normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como sua propaganda comercial. 
Justificativa: 
O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da 
União para legislar sobre a produção e consumo e sua propaganda comercial. 
Também o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao seu final a “Proposta nº 5”, dando a União a 
competência para legislar sobre “cultura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as 
suas formas... 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência (cf. 
Dalmo de Abreu Dallari, “Teoria Geral do Estado”, pág. 225). 
Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida a União a competência para legislar sobre normas gerais a respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça. 
Parecer:   
   Deslocada a matéria para a concorrência da União e dos Estados para legislar sobre produção e 
consumo, a qual, por si só, parece-nos englobar os objetivos da emenda. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10641 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 108  

 

Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emendas modificativa  
Dispositivos emendados: artigo 54, inciso  
XXIII, alínea r e artigo 57, inciso IV.  
A alínea r do inciso XXIII do artigo 54 e o  
inciso IV do Artigo 57 do Projeto de Constituição  
passam ter as seguintes redações:  
Art. 54 - ......................... 
XXIII - ......................... 
r) organização, efetivos, instrução  
específica, justiça e garantias das polícias  
militares e condições gerais de sua convocação,  
inclusive mobilização. A competência da União não  
exclui a dos Estados e do Distrito Federal para  
legislar, supletivamente, respeitada a lei federal.  
Art. 57 - ........................ 
IV - organizar as polícias civil e militar e  
corpos de bombeiros militares, na forma prevista  
pela lei federal. 
Justificativa: 
A missão atribuída às Polícias Militares, por este Projeto Constitucional, assim como pelas nossas 
Constituições anteriores, preconiza “como forças auxiliares e reserva do Exército”. 
A esta solução, já consagra desde 1934, justifica-se, plenamente, caber à União legislar sobre as 
matérias inerentes às Polícias Militares, a fim de que haja uma padronização de modo a permitir, que, 
em caso de guerra externa, haja uma mobilização em quaisquer ou em todos os Estados da 
Federação. 
A história pátria mostra que, em certas ocasiões de crise, se tentou formar com as PM um verdadeiro 
exército estadual, que se contrapõe frontalmente com o nosso espírito federativo. 
É previsto o emprego das Polícias Militares em caso de guerra externa no quadro da Defesa 
Territorial e no âmbito da Defesa Interna nos casos previstos na legislação ordinária, de grave 
ameaça à ordem interna. 
O espirito da presente emenda não caracteriza uma intervenção da União nos Estados, mas sim, o 
dever de exercer uma padronização e uma orientação em benefício das missões constitucionais das 
Forças Armadas e das próprias Polícias Militares, permitindo aos Estados membros legislarem 
supletivamente. 
Parecer:   
   Entendemos que o texto atual já contempla o pretendido pelo autor da emenda. Pela aprovação, 
nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:10711 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O Art. 57, item I, passa a ter a redação abaixo:  
"Legislar sobre a matéria de sua competência,  
complementando a legislação de normas gerais e  
diretrizes da União constantes do artigo 54, item  
XXIII e, suplementando, em assuntos de seu  
interesse, o disposto nas letras h, i, n, r, t, v  
e z do mesmo artigo. 
Justificativa: 
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Caso mantida a atual redação do item I do Art. 57, os Estados Federados ficam sem competência 
legislativa expressa, pois o referido texto é vago e impreciso. O fato é grave porque o Supremo 
Tribunal Federal será inevitavelmente suscitado a definir aquela norma, com graves riscos para a 
competência estadual enfraquecendo a Federação e colocando-a em situação ainda pior do que a 
atual.  
Daí a emenda. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:10849 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprimir a letra "r" do inciso XXIII do Art.  
54 do Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
r - estrutura básica e condições gerais de  
convocação ou mobilização das Polícias Militares e  
Corpos de Bombeiros. 
Justificativa: 
A norma constante da alínea “r” do inciso XXIII, do Art. 54 do Projeto de Constituição passa a integrar 
a alínea “b” do inciso XXV do mesmo artigo, por força de emenda aditiva com nova redação mais 
adequada ao contexto do projeto. 
Parecer:   
   Em nova redação, prefere-se a manutenção do dispositivo, fixando-se a competência privativa da 
União para legislar sobre a convocação ou mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. 
Pela prejudicialidade 
   
   EMENDA:11224 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 54, inciso XXIII, letra "a"  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"a) - direito civil, comercial, penal,  
agrário, eleitoral, marítimo aeronáutico,  
espacial, do trabalho, normas gerais de caráter  
financeiro, tributário, urbanístico, execuções  
penais, processual, ressalvada a competência  
supletiva dos Estados para legislar sobre normas  
de processo, sendo atribuída aos Tribunais de  
Justiça a inciativa do projeto respectivo". 
Justificativa: 
Na dinâmica do Poder Judiciário não só interessam os seus órgãos, como também o seu 
funcionamento frente às leis gerais do processo. De outra parte, as condições locais variam, quanto 
às regiões e Estados. 
Diversas são as necessidades, bem como os meios de enfrentá-las. Uma constante busca de um 
ideal de centralização federal, quanto às normas de processo, tolhe uma melhor e pronta distribuição 
jurisdicional aos Estados. 
Sendo uma lei federal sobre toda a matéria processual, o poder judicial apresenta a mesma estrutura 
de fundo e de forma em regiões brasileiras continentais e em que não se podem negar as 
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disparidades regionais, é intuitivo que a constituição da República deveria outorgar aos Estados uma 
ampla competência supletiva à da União, notadamente em um matéria de processo, para que a 
organização judiciária estadual pudesse atender as peculiaridades locais (Rev. dos Tribs., 
vol.458/481). 
“Federação não é confronto e nivelamento. É respeito às autonomias e, bem por isso, é solução 
política genial, consolidativa da União”. (Rev. dos Tribs., Vol.496/400 e 401). 
A emenda proposta visa, assim, ofertar aos Estados a possibilidade de, atendendo às peculiaridade 
locais, elaborar normas no campo processual. “A essa competência subsidiária, concorrente, ou 
complementar dos Estados-membros, deve-se dar um cargo bem vasto, a fim de que eles procurem 
tutelar mais eficientemente os interesses locais. “ (José Frederico Marques, “Constituição e 
Constituinte”, ed., RT,1987, pg.58). 
A presente emenda foi elaborada com a contribuição de estudos realizados por um grupo de juristas 
vinculados à Magistratura Paulista.   
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:11380 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 54, inciso XXIII, alínea "a"  
Adite-se à alínea "a", do inciso XXIII,  
do artigo 54, do Projeto de Constituição, a  
expressão econômico, passando o artigo 54, inciso  
XXIII, em sua alínea "a", a ter seguinte redação:  
do artigo 54, do Projeto de Constituição, a  
expressão econômico, passando o artigo 54, inciso  
XXIII, em sua alínea "a", a ter a seguinte redação:  
"Art. 54 - Compete à União:  
............................................  
XXIII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, econômico,  
penal, agrário, eleitoral, aeronáutico, espacial,  
processual e do trabalho e normas gerais de  
direito financeiro, tributário, urbanístico e das  
execuções penais". 
Justificativa: 
A importância da problemática econômica tem levado as constituições mais modernas a tratá-la com 
tal ênfase que lhe dedicaram todo um título denominado DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL". 
Esta problemática, envolvendo os mais diversos aspectos da vida econômica dos países se inseria 
no âmbito de disciplinas jurídicas tradicionais, porém não chegara a merecer até a 2ª Guerra Mundial, 
o tratamento devido sobre o aspecto especifico da política econômica, restando toda uma área de 
arbítrio a este respeito, contrariando os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. 
Correspondendo precisamente ao conceito deste último é que se desenvolve o Direito Econômico 
como disciplina autônoma, cientificamente elaborada e plenamente acabada aplicando-se à 
regulamentação da política econômica. Como tal, as constituições mais modernas os têm 
consagrado. 
A sua absorção na área do ensino do Direito, que se verificara em muitos países, deu-se no Brasil, 
desde 1971, pela sua introdução nos currículos da faculdade de Direito de Minas Gerais, São Paulo, 
Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina e vários outros, com resultados altamente positivos. 
As constituições brasileiras, entretanto, ainda não a oficializaram, tal como se torna indispensável em 
nosso país para que goze do mesmo conceito das demais, razão pela qual apresentamos a presente 
emenda. 
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Parecer:   
   O aspecto proposto foi incluído entre as competências concorrentes da União, Estados e DF. 
   
   EMENDA:11382 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "o" do item XXIII do art. 54 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A plena autonomia conferida pelo projeto de Constituição ao Distrito Federal (art. 69 e seguintes) 
torna incoerente a previsão normativa que ora se pretende suprimir. 
Parecer:   
   Pela rejeição tendo em vista que a autonomia prevista no texto constitucional proposto não é plena, 
segundo a orientação que tem prevalecido. 
   
   EMENDA:11665 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IV, CAPÍTULO I,  
ARTIGO 54, ITENS X, XXIII, m) e XXIV, c).  
Os itens X, XXIII, alínea m e XXIV, alínea  
c do art. 54 do projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 54 -...................................  
X - Acrescentar-se, depois da palavra  
"políticas", os termos "econômicos e sociais".  
a) ..........................................  
XXIII - ....................................  
m) acrescente-se, depois da palavra,  
"imigração", a expressão "política de  
povoamento".  
XXIV - ......................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) acrescente-se, depois da palavra  
"responsabilidade", a palavra "civil". 
Justificativa: 
A caracterização das políticas econômicas e sociais é necessária, para não confundir com a política 
em outro sentido. 
O acréscimo proposto na alínea m do item XXIII é importante consignar, tendo em vista o problema 
da migração interna do campo para as grandes cidades, acarretando o despovoamento rural e o 
inchamento metropolitano. 
Quanto ao acréscimo proposto no item XXIV, alínea c, é importante para caracterizar a 
responsabilidade aí mencionada como apenas “civil”, pois não é lógico excluir da também possível 
responsabilidade penal a prova da culpa ou do dolo. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:11961 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   1) Acrescente-se alínea "b", ao item XXIII,  
do art. 54, do projeto de Constituição, com a  
seguinte redação, reordenando-se a atual alínea  
"b" e seguintes:  
Art. 54. Compete à União 
..................................................  
XXIII - legislar sobre:  
............................................  
b) direito urbanístico, diretrizes e bases de  
ocupação, uso do solo e desenvolvimento urbano e  
regional;"  
2) Exclua-se a palavra "urbanístico" da  
alínea "a", item XXIII, do art. 54 do projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 
É objetivo desta Emenda eliminar da alínea a, item XXIII, do art. 54 do Projeto de Constituição, da 
Comissão de Sistematização o direito urbanístico, para dar-lhe mais destaque, estendendo a 
competência da União a “diretrizes e bases de ocupação, uso do solo e desenvolvimento urbano e 
regional”. 
Parecer:   
   Entendemos que a expressão direito urbanístico já engloba os demais aspectos abordados pelo 
autor, sendo, portanto, desnecessário seu desdobramento. 
   
   EMENDA:12061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "d" do inciso IX, do art. 17.  
Dê-se a seguinte redação à alínea "s", do  
inciso XXIII, do art. 54:  
"............................................  
s) normas gerais sobre produção, consumo e de  
defesa do consumidor;" 
Justificativa: 
O projeto da Comissão de Sistematização dispõe no art. 17, inciso IX, alínea “d”. 
“O Congresso Nacional instituirá, por lei complementar, Código de Defesa do Consumidor”. 
No nosso entender, há dois reparos a serem feitos a esse texto. 
O primeiro é a competência atribuída ao Congresso Nacional para a instituição do Código, por lei 
complementar. 
Nos termos em que está sendo redigido pode-se até entender como uma competência exclusiva, o 
que é evidente não ser propósito da Constituinte. 
O segundo é que se exige lei complementar quando Códigos Civil, Penal, Processual, etc., são 
formalizados através de lei ordinária. 
Assim, propomos a supressão da alínea “d”, do inciso IX, do art. 17 e a modificação do art. 54, inciso 
XXIII, alínea “s”, para que tenha a seguinte redação. 
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“................ 
s) normas gerais sobre produção, consumo e de defesa do consumidor”. 
Entendemos estar colaborando para a redução dos dispositivos constitucionais, além de sistematizar 
melhor a matéria fazendo constar como de competência da União e legislação sobre o assunto. 
Parecer:   
   A emenda propõe suprimir a alínea "d", do inciso IX, do art. 17 do Projeto, o que coincide com a 
decisão do Relator, e pretende alterar a redação da alínea "s" do inciso XXIII do art. 54, cujo texto 
original projetado recebe novo tratamento substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12117 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado: art. 54, item XII, alínea "c" 
art. 54, item XXIII, alínea "g".  
No art. 54 do Projeto de Constituição, dê-se  
à alínea "c" do inciso XII e à alínea "g" do  
inciso XXIII a seguinte redação:  
Art. 54. ....................................  
XII - ......................................  
c) a navegação aérea, aeroespacial e infra-  
estrutura aeroportuária e portuária;  
............................................  
XXIII - ....................................  
g) navegação aquaviária, aérea e espacial,  
bem assim o regime dos portos e aeroportos. 
Justificativa: 
Esta emenda busca compatibilizar os textos eis que se deve contemplar, por igual, a navegação 
aquaviária, a aérea e a aeroespacial. O item XII esqueceu-se da infraestrutura portuária, sabidamente 
importante e vital para o nosso comércio interior e internacional. Já o item XXIII não previu que a 
União pudesse legislar sobre aeroportos, o que evidente deve ter sido um lapso. 
Quanto ao item XXIII, preferiu-se utilizar o termo “navegação aquaviária”, bem mais técnico. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:12541 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   PROJETO Art. 54, XXIII, a  
Emenda aditiva - A alínea "a" do item XXIII  
do Art. 54 passará a ter a seguinte redação:  
Art. 54, XXIII ............................  
(a) direito civil, comercial, penal,  
agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, direito intelectual, processual e do  
trabalho e normas gerais de direito financeiro,  
tributário, estatístico e das execuções penais. 
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Justificativa: 
O direito intelectual, expressão já consagrada e em substituição ao denominado direito autoral, tem 
reconhecidamente plena autonomia no universo jurídico.  
Sendo nacional o seu espectro, caberá à União legislar ao seu respeito. 
Parecer:   
   Entendemos que o assunto já se encontra definido em outros dispositivos, podendo a União regular 
a matéria, no que couber. Pela aprovação nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13033 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à alínea h, inciso XXIII do Art. 54, a seguinte redação:  
Art. 54 ....................................  
XXIII ......................................  
h) Trânsito, transporte e tráfego  
interestadual e rodovias e ferrovias federais. 
Justificativa: 
Há uma interdependência entre transporte, trânsito e tráfego; logo não podemos deixar de considerar 
o transporte de massa ou carga, quando abordamos o trânsito e o tráfego. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13103 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "a", item XXIII do art. 54 do  
projeto de Constituição, a redação seguinte:  
"Art. 54 - ............................... 
XXIII - ................................... 
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, nuclear,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais". 
Justificativa: 
A energia nuclear, libertada por uma reação nuclear, foi aproveitada pelo homem e colocada a seu 
serviço: a fissão em  explosões pacíficas e militares em máquinas controladas que dirigem a energia 
nuclear a produzir  calor e vapor - os reatores; a fusão, unicamente para fins militares (bombas de 
hidrogênio e termonucleares) e a desintegração radioativa, na utilização de isótopo na medicina 
(medicina nuclear, quando os materiais radioativos são injetados no doente , a radiologia, quando são 
aproveitadas como fontes de radiações, na agricultura (isótopos rastreadores da interação inseto-
vegetal) inibidores de crescimento de vegetais, para fins de conservação de alimentos, esterilizadores 
de insetos nocivos, e na engenharia civil (gamagrafia de grandes estruturas metálicas, rastreamento 
de circuitos hidráulicos minúsculos e toda série de análises não destrutivas, em que são 
apresentadas as vantagens radioativas dos isótopos ou das vantagens da grande penetração dos 
raios gama). 
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A construção de reatores e fábricas de tratamento do urânio irradiado retirado dos reatores, dão 
causa a comportamentos de indivíduos, empresas e nações que podem gerar conflitos e que, 
portanto, solicitam a incidência do Direito na sua disciplina e utilização. 
Por sua vez, as atividades ligadas à energia nuclear podem ser aplicadas para fins pacíficos, sem 
perderem parâmetros técnicos, aplicáveis a fins militares. 
Ressalta notar, por outro lado, que as atividades nucleares pacíficas de um País, mesmo quando 
restritas ao seu território, só podem ser regulamentadas a nível internacional, no tocante às 
proporções continentais e mesmo hemisféricas que um acidente nuclear possa causar. 
Como evitar que as atividades nucleares para fins pacíficos sejam tipificadas como absolutamente 
distintas das atividades bélicas? Trata-se de campo que exige novo enfoque na ciência jurídica. 
As questões internacionalizadas, como o transporte do material radioativo, a responsabilidade civil 
por danos nucleares (cujos riscos, pela sua relevância, pedem uma cobertura a níveis mundiais), a 
proteção ambiental e dos trabalhadores em indústrias nucleares, as fiscalizações internacionais e a 
estocagem de materiais danosos à humanidade, dificilmente seriam tratadas com a ótica do direito 
interno. Por tais razões surgiu o direito nuclear. 
O direito nuclear é conceituado como o conjunto de princípios e normas que regem as atividades 
relacionadas à utilização da energia nuclear com fins pacíficos. 
É composto de normas internacionais e internas, conforme editas em tratados internacionais e em 
leis internas. 
As finalidades pacíficas das atividades regidas pelo direito nuclear excluem do campo de apreciação 
desde as questões diplomáticas referentes ao controle de armas nucleares e às negociações de 
limitação de orçamentos nucleares, sem contudo deixar fora de seu alcance as questões que influem 
diretamente em seu campo, como as salvaguardas instituídas em tratados internacionais. 
Por todas essas razões e outras que deixamos de enumerar, a competência da União para legislar 
sobre direito nuclear não poderia, em nosso entendimento, deixar de figurar no Projeto de 
Constituição, falha que estamos procurando sanar com a presente emenda. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:13229 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 54, XXIII uma alínea entre X e  
- normas gerais sobre desportos. 
Justificativa: 
Corrige-se uma omissão. A matéria estava prevista no art. 391, do Projeto sem competência à União 
no lugar próprio, que é este. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13230 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Transponha-se a alínea "j" (nacionalidade,  
cidadania e naturalização) do item XXIII do art.  
54 (competência da União), do Capítulo II do  
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Título IV, para alínea "b" do mesmo item, logo  
após e em seguida à alínea "a", reordenando as demais. 
Justificativa: 
A nacionalidade, a cidadania e a naturalização, interligados constitucionalmente nos DIREITOS E 
LIBERDADES FUNDAMENTAIS desta Constituição, merecem situar-se, em posição privilegiada, na 
ordem de enumeração do elenco de competência da União. 
Para a letra “j”, de onde se retirará o texto para integrar a alínea “b”, poderá ir o Consta no Projeto, na 
alínea “j”, que é DESAPROPRIAÇÃO. 
É simples reordenamento com observância da relevância de cada matéria no contexto geral. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:13289 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Na alínea "a", do inciso XXIII, do art. 54,  
após a expressão "execuções penais", acrescente-se  
a expressão "e seguro". 
Justificativa: 
A evasão de divisas e a necessidade de fortalecer o mercado nacional, ainda incipiente, produziram a 
criação, em 1939, do Instituto de Resseguros do Brasil. 
As diversas Constituições ora excluíram ora fizeram menção aos poderes da União para legislar 
sobre seguro. A Constituição vigente refere-se à competência da União para legislar sobre “Seguro e 
Previdência Social”. Tal expressão era entendida no sentido de que cabia à esta duas competências 
distintas: a primeira, para tratar do Seguro e, a outra, da Previdência Social. 
Ao se confeccionar o anteprojeto de Constituição, manteve-se a mesma redação; porém, na 
transcrição para o Projeto, se entendeu ser uma só matéria: legislar sobre Seguro Social e 
Previdência Social, ou melhor: Seguridade Social. 
A permanecer tal redação no substitutivo, em elaboração, teremos uma competência residual 
Constitucional dos Estados, que poderão estabelecer leis próprias sobre Seguro e, pior, não haverá 
regra capaz de impedir a desnacionalização deste importante setor econômico. 
Razão pela qual se faz necessária a inclusão da matéria no rol da competência da União para 
legislar. 
Parecer:   
   O texto já prevê a fiscalização das operações de seguro, sendo desnecessário o acréscimo 
pretendido. Pela aprovação nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13597 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescentem-se ao item XXIII do art. 54 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, as alíneas aa, ab e ac  
respectivamente com as redações seguintes:  
Art. 54 - ........................ 
XXIII - ........................... 
aa) previdência social;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 117  

 

ab) normas gerais sobre orçamento, despesa a  
gestão patrimonial e financeira de natureza  
pública;  
ac) custos e emolumentos remuneratórios dos  
serviços forenses de registros públicos e  
notariais. 
Justificativa: 
A alínea c do item XVII do art. 8º da Constituição Federal vigente prevê, entre outras alíneas já 
levadas a efeito no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização as matérias 
consubstanciadas nas alíneas da presente emenda que, pela sua importância, não podem deixar de 
figurar nos assuntos de competência legislativa da União. 
Tais razões fizeram-nos elaborar a presente emenda sanando a lacuna apontada. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:13608 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Incorpore-se os incisos XX, XXI e parte do  
XXIV, do art. 54 e os Art. 306, 307, 308, 309 e  
310 a uma nova alínea J, do inciso XXIII do Art.  
54, renumerando-se as demais alíneas, conforme abaixo:  
"Art. 54. Compete à União:  
..................................................  
XXIII - Legislar sobre:  
..................................................  
i) jazidas, minas, outros recursos minerais e  
metalurgia;  
j) aproveitamento dos recursos hídricos e  
energéticos nacionais;  
..................................................  
XXIV - Explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza."" 
Justificativa: 
A mudança proposta visa englobar todos os artigos acima indicados, de caráter ordinário e detalhista, 
numa sentença de conteúdo maior e geral mais adequada a um texto Constitucional, de forma 
abrangente e duradoura, sintetizando consideravelmente o texto do anteprojeto constitucional e 
remetendo à legislação ordinária a regulamentação das diversas atividades em tela.  
Parecer:   
   "Data vênia", conquanto a matéria seja pertinente à determinação da competência legislativa, o 
Projeto considera relevante o detalhamento da importância da matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13755 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dispositivo emendado: Alínea "r" do item  
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XXIII, do art. 54.  
A alínea "r" do item XVIII do art. 54 passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 54 -...................................-  
XXVI - .....................................-  
r - estrutura básica, atribuições e convocação  
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros  
dos Estados, Territórios e do Distrito Federal". 
Justificativa: 
A tradição constitucional brasileira reserva competência da União para legislar sobre as Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, tendo em vista as 
necessidades da Defesa Nacional, caso se materialize a hipótese de guerra externa. Para tanto, a 
legislação federal disporá sobre as condições mínimas de preparo dessas corporações estaduais 
sujeitas a convocação pelo Governo Federal.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:13919 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dê-se ao art. 54, inciso XXIII, alínea a, do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 54 ....................................  
XXIII - legislar sobre;  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,  
processual, notarial, registral e do trabalho e  
normas gerais de direito financeiro, tributário,  
urbanístico e das execuções penais;  
Justificativa: 
Intenta-se, com a presente emenda, atribuir à União Federal a competência privativa para legislar, 
também, sobre direito notarial e direito registral. 
Pelo que se vê de outro dispositivo do Projeto (art.199), é dado aos serviços notariais e registrais um 
tratamento federal, tanto assim que se prevê que Lei Complementar "regulará as atividades, 
disciplinará a responsabilidade civil e criminal  dos notários, registradores e seus prepostos, por erros 
e sucessos cometidos  e definirá  a fiscalização  de seus atos pelo Poder Judiciário”, estabelecendo-
se, ainda, que a "Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos praticados” por esses serviços. 
Consequentemente, há de ser da União Federal a competência exclusiva para legislar a respeito de 
atividades, nada restando aos Estados a suplementar. 
Parecer:   
   O texto do projeto constitucional já deixa claro, a nosso ver, a competência da União para regular a 
matéria notarial e registral. Assim, concordamos, no mérito, com a proposta, mas achamos 
desnecessária sua inclusão no item em questão. 
   
   EMENDA:14078 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
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Texto:   
   Acrescente-se letra ao item XXIII do art. 54  
e parágrafo único, com a redação seguinte,  
suprimindo-se a parte final da letra "a", as  
letras "u" e "x", bem como o art. 259 e demais  
dispositivos que mantenham relação com a matéria:  
"Art. 54. Compete à União:  
............................................  
XXIII - legislar sobre:  
............................................  
" )" normas gerais de direito financeiro,  
tributário, urbanístico, ecológico, educacional e  
da saúde, mediante lei complementar."  
Parágrafo único. A lei complementar sobre  
normas gerais limitar-se-á a explicitar princípios  
constitucionais e a prevenir conflitos de  
competência entre a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios". 
Justificativa: 
A proposição visa a assegurar texto compacto, mantidas as preocupações descentralizadoras 
constantes do projeto. De outra parte, delimita o conteúdo e a abrangência das chamadas “normas 
ferais”, para conter a tendência historicamente comprovada da invasão, pela União, das áreas de 
competência das demais entidades políticas internas.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:14637 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Ao art. 54, item XXIII, sua letra "a", a que  
se deve acrescer a expressão "da energia", como segue:  
XXIII - Legislar sobre:  
a) ... direito internacional privado," 
Justificativa: 
São muito importantes as situações que reclamam solução pelas normas que compõem esse ramo 
do Direito. 
De fato, no mundo atual multiplicam-se as incidências de relações jurídicas extra-nacionalizadas que 
são as que suscitam referido no texto da Constituição.  
Parecer:   
   Entendemos que a matéria de direito internacional, em bora não reconhecida na proposta de texto 
constitucional como autônoma, assim como muitas outras, já se encontra implícita entre aquelas das 
quais cabe à União tratar.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:14741 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Dê-se ao art. 54, XXIII, d), a seguinte redação:  
"d) águas, telecomunicações, informática,  
radiodifusão, serviço postal e energia." 
Justificativa: 
Propõe-se, com a emenda, a inclusão da radiodifusão com um dos temas sobre os quais apenas a 
União pode legislar pela sua importância e especificidade técnica; pela necessidade de atendimento 
aos padrões e convênios internacionais, pelas tentativas recentes de criação de legislações regionais 
sobre a matéria cabe a inclusão da radiodifusão. Assim, garante-se que haja uniformidade de 
legislação em todo o território nacional.  
Parecer:   
   Pela aprovação, por ser considerada matéria relevante. 
   
   EMENDA:14830 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54  
Modifique-se no Projeto de Constituição, no  
Art. 54, Inciso XXIII, a alínea "b".  
Art. 54 - ............................. 
I - .................................... 
XXIII - ................................... 
a) ..........................................  
b) desapropriação e intervenção  
c) .......................................... 
Justificativa: 
O acréscimo proposto visa compatibilizar o dispositivo com o CAPÍTULO II - DA UNIÃO, delegando 
com a mesma competência de legislar sobre a desapropriação a intervenção na área de saúde, visto 
que o CAPÍTULO VII - DA INTERVENÇÃO, dispõe, exclusivamente, sobre intervenção entre os 
poderes constituídos.  
Parecer:   
   Aprovado parcialmente conforme orientação dada ao Projeto. 
   
   EMENDA:14831 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "q" do inciso XXIII do art. 54  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"q) sistemas de poupança, consórcios e  
sorteios, ressalvada a competência dos Estados  
para legislar sobre as loterias administradas  
pelos respectivos governos". 
Justificativa: 
A diversidade das características regionais dos vários estados que compõem o País Brasil indica a 
conveniência de que às unidades federadas seja reservada a prerrogativa de legislar sobre assuntos 
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de interesse interno tais como o disciplinamento das loterias mantidas e administradas pelos 
governos locais, as quais circunscrevem-se aos limites dos respectivos territórios. 
Parecer:   
   Pela aprovação quanto ao mérito o texto da alínea que o autor pretende modificar não engloba a 
legislação sobre loteria. 
   
   EMENDA:14883 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, Inciso XXIII, Letra "h"  
O artigo 54, inciso XXIII, letra "h", do  
Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 54 - ............................. 
XXIII - ................................ 
h - Trânsito e transporte de pessoas e bens  
nas vias terrestres. 
Justificativa: 
O texto do projeto “trânsito e tráfego interestadual e rodovias e ferrovias”, é confuso, em primeiro 
lugar, porque a redação permitiria à união legislar apenas para trânsito em rodovias e ferrovias 
federais, permitindo aos Estados e Municípios legislarem diferentemente que a União e não apenas 
supletivamente como é a tradição brasileira.  
Parecer:   
   Emenda prejudicada, tendo em vista a orientação dada ao assunto no substitutivo, com a inclusão 
da alínea entre os de competência privativa da União, e a manutenção de outro item tratando dos 
princípios e diretrizes que regem a matéria. 
   
   EMENDA:15301 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAIRO AZI (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se parágrafo único ao art. 54 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, com a seguinte redação:  
"A competência da União não exclui a dos  
Estados para legislar supletivamente sobre as  
matérias das incisões XVI, XVII, XIX, XXI, XXII,  
XXIII, alíneas "b", "j", "s", "u", "v" e "x"." 
Justificativa: 
A competência supletiva ou complementar dos Estados, em determinadas matérias, é, também da 
tradição federalista particularmente brasileira. 
São matérias sobre as quais legislam os Estados, na falta ou para complementar Lei Federal.  
Parecer:   
   O projeto que agora apresentamos deixa claro como os Estados podem exercitar o direito de 
legislar tanto supletiva quanto complementarmente, o que dispensa o dispositivo proposto. Pela 
rejeição é nosso parecer. 
   
   EMENDA:15399 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivos Emendados  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo II - Da União  
Art. 54, inciso XXIII, alínea I  
1) Suprimir, no inciso e alínea mencionados,  
a expressão "e metalurgia", passando a redação da  
alínea a ler-se:  
"I) jazidas, minas e outros recursos minerais". 
Justificativa: 
A competência da União para legislar sobre planos e projetos de investimentos, inclusive em 
metalurgia, já se acha prevista em outros dispositivos do projeto, nada impedido que o poder 
legislativo dos Estados e Municípios se faça exercer sobre outros aspectos ligados à metalurgia.  
Parecer:   
   A emenda foi prejudicada com a supressão do inciso. 
   
   EMENDA:15531 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 54, inciso XXIII, item "s".  
Inclua-se no:  
"Art. 54 - compete à União:  
XXIII - legislar sobre  
s) normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como sua propaganda comercial. 
Justificativa: 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência.  
Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida a União a competência para legislar sobre normas gerais a respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda que se inclua no elenco de competência legislativa da União a propaganda 
comercial.  
A matéria, a nosso ver, pode ser abrangida pela legislação pertinente ao consumo, resultando 
desnecessária a expressa alusão pretendida.  
Pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:15880 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
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Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do item XXIII do Artigo  
54 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"a direito público e privado, substantivo e adjetivo;" 
Justificativa: 
O projeto preferiu uma longa enumeração dos vários ramos do direito e nem por isso incluiu, na larga 
enumeração, o direito autoral, o direito internacional, o direito fundiário, o direito cambial e outros 
ramos, que começam a compor-se.  
A presente emenda não apenas reduz a extensão do texto apresenta-se muito mais abrangente.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:16100 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
CAPÍTULO: ORDEM ECONÔMICA - Capítulo I, do  
Título VIII  
ONDE COUBER  
Adite-se, onde couber, o seguinte dispositivo:  
Art. - Compete à União, aos Estados e aos  
Municípios legislar sobre:  
- direito urbanístico;  
- proteção ao meio ambiente e controle da poluição;  
- proteção ao patrimônio histórico,  
artístico, cultural, arquitetônico, urbanístico e  
paisagístico. 
Justificativa: 
Com essa emenda aditiva pretende-se assegurar o a explicitação, no texto constitucional da 
competência da União, dos Estados e dos Municípios em matéria de ordenação do território, 
desenvolvimento urbano e regional e meio ambiente. A distribuição de competência entre as três 
esferas de governo compreende não só as tarefas de planejar e legislar, como as de executar 
serviços e exercer funções públicas, tornando compatíveis encargos e recursos financeiros.  
Nas últimas décadas o planejamento oficial e os programas governamentais passaram por um 
processo de acentuada setorização trazendo, como consequência, o isolamento dos vários campos 
de administração pública. O único meio de ligação entre esses setores passou a ser o financeiro, com 
reflexos negativos do ponto de vista do planejamento territorial.  
O objetivo desta emenda aditiva é o de possibilitar a articulação dos planos e programas de governo, 
tomando como referência a base territorial.  
Parecer:   
   A emenda apresenta dispositivo inovador e aperfeiçoador do Projeto.  
A união deverá legislar de forma geral sobre o direito urbano, cabendo aos estados e municípios a 
legislação supletiva.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16170 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - alínea "h", do inciso  
XXIII, do artigo 54.  
A alínea "h", do inciso XXIII, do artigo 54,  
dê-se a seguinte redação:  
Artigo 54 - Compete à União:  
............................................  
XXIII - Legislar sobre:  
............................................  
h) trânsito, tráfego e transporte em geral. 
Justificativa: 
A redação do Projeto é muito restritiva, limitando-se, como em Constituições anteriores, ao transporte 
interestadual e as rodovias e ferrovias federais, omitindo o transporte internacional que participava 
com grande influência nas estatísticas do setor transporte.  
A redação proposta é abrangente e coerente com as realidades e as experiências do País.  
É a justificação.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento tendo em vista a orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:16171 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Artigo 54, inciso XXIII, letra "h".  
Ao artigo 54, inciso XXIII, letra "h", do  
Projeto da Comissão de Sistematização, dê-se a  
seguinte redação:  
Artigo 54 - Compete à União:  
............................................  
XXIII - legislar sobre:  
............................................  
h - o uso e o aproveitamento das rodovias,  
das ferrovias, das aquavias e das aerovias que  
transponham ou as fronteiras nacionais ou os  
limites de Estados ou Territórios, inclusive para  
regulamentar o tráfego, o trânsito e o transporte  
que nelas se operar; os serviços portuários e  
aeroportuários, definindo-lhes o sistema de  
administração e controle; o trânsito, o tráfego e  
o transporte interestadual e em rodovias ou  
ferrovias federais. 
Justificativa: 
O texto proposto completa a ideia e aperfeiçoa o dispositivo emendado em relação ao que se lê no 
Projeto da Comissão de Sistematização. A legislação de interesse do Setor Transporte não se limita 
apenas ao trânsito e tráfego interestadual.  Nem aqueles que se opera somente nas rodovias ou nas 
ferrovias federais. Há os segmentos que transpondo limites internacionais, ou de Estados ou 
Territórios, merecem atenção especial. Há as aquavias e as aerovias também.  
Uma coisa é legislar sobre a navegação. Outra é sobre o uso das vias de transporte. Conservando o 
texto da alínea “g”, sem sua parte final que deve ser suprimida para compatibilização com esta 
proposta de Emenda, a Constituição deve permitir à União que legisle sobre as vias de transporte que 
interesse à própria União, determinando o uso e o aproveitamento das mesmas.  
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:16178 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA NETO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 54 - Inciso XXIII - letra "M"  
A letra "m" do inciso XXIII do artigo 54 do  
projeto, passa a ter a seguinte redação:  
M - "emigração, imigração, entrada,  
extradição, deportação e expulsão de estrangeiros". 
Justificativa: 
São três os institutos pelos quais o estrangeiro pode ser compelido a deixar o território nacional, 
extradição, expulsão e deportação.  
Assim, entendo que tendo sido nominados dois deles, não há por que omitir o terceiro a deportação.  
Tanto mais quando, pela tradição do direito constitucional brasileiro, tem a União sido competente 
para legislar sobre os três extradição, expulsão e deportação. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a deportação é considerada como uma das formas de expulsão, a 
qual já está incluída na alínea. 
   
   EMENDA:16539 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Sendo uma a lei federal sobre toda a matéria  
processual, o poder judicial apresenta a mesma  
estrutura de fundo e de forma em regiões  
brasileiras as mais diversas. "Num país como o  
brasil, de dimensões continentais e em que não se  
podem negar as disparidades regionais, é intuitivo  
que a Constituição da República deveria outorgar  
aos Estados uma ampla competência supletiva á da  
União, notadamente em matéria de processo, para  
que a organização judiciária estadual pudesse  
atender às peculiaridades locais ("Rev. dos Tribs", vol 458/481).  
"Federação não é confronto e nivelamento. É  
respeito às autonomias e, bem por isso, é solução  
política genial, consolidativa da União" ("Rev. Dos Tribs.", vol. 496/400 e 401).  
A emenda proposta visa, assim, ofertar aos  
Estados a possibilidade de, atendendo às  
peculiaridades locais, elaborar normas no campo  
processual. "A essa competência subsidiária,  
concorrente, ou complementar dos Estados-membros,  
deve-se dar um campo bem vasto, a fim de que eles  
procurem tutelar mais eficientemente os interesses  
locais" (JOSÉ FREDERICO MARQUES, "Constituição e  
Constituinte", ed. RT, 1987, pg. 58)  
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Dê-se ao art. 54, inciso XXIII, letra "a" a  
seguinte redação:  
"Art. 54 - Compete à União:  
XXIII - legislar sobre:  
a) - direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, do  
trabalho, normas gerais de caráter financeiro,  
tributário, urbanístico, execuções penais,  
processual, ressalvada a competência supletiva dos  
Estados para legislar sobre normas de processo,  
sendo atribuída aos Tribunais de Justiça a  
iniciativa do projeto respectivo"; 
Justificativa 
Na dinâmica do Poder Judiciário não só interessam os seus órgãos, como também o seu 
funcionamento frente às leis gerais do processo. De outra parte, as condições locais variam, quanto 
às regiões e Estados. Diversas são as necessidades, bem como os meios de enfrentá-las. Uma 
constante busca de um ideal de centralização federal, quanto às normas de processo, tolhe uma 
melhor e pronta distribuição jurisdicional aos Estados. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:16831 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Acrescentar-se ao Art. 54 uma alínea  
atribuindo à União a competência exclusiva para  
legislar sobre as atividades de levantamentos e  
pesquisas aeroespaciais, aquáticos e terrestres,  
nos seguintes termos:  
"Art. 54 - Compete à União:  
"XXIII - Legislar sobre:  
"z)  
"- Atividades de levantamentos e pesquisas  
aeroespaciais, aquáticos e terrestres." 
Justificativa: 
A União já vem dispondo sobre a matéria e a manutenção dessa competência é recomendável e 
necessária. Tais atividades são básicas e essenciais para inúmeros campos do interesse público, tais 
como: pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos, planejamento regional e urbano, 
uso e conservação do solo, mapeamento, navegação aérea e marítima e muitos outros. 
Além disso, tais atividades proporcionam informações detalhadas e precisas do território nacional, as 
quais são de alto valor estratégico. 
Por estas razões, tais atividades são consideradas indispensáveis para o Desenvolvimento e a 
Segurança Nacionais, pelo que o seu disciplinamento deve ficar a cargo da União. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto. 
 
   EMENDA:16889 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Capítulo II - Da União - Emenda Aditiva-Artigo 54.  
Adite-se onde couber:  
Compete à União Legislar sobre o uso do seu  
Patrimônio representado pelos Recursos Hídricos, definindo:  
I - Um Sistema Nacional de Gerenciamento dos  
Recursos Hídricos, tendo como unidade básica a  
Bacia Hidrográfica e integrando sistemas  
específicos de cada Unidade de Federação.  
II - Critérios de outorga de direitos de uso  
dos Recursos Hídricos.  
III - Mecanismo de Compensação aos Estados e  
Municípios por restrições ao uso do seu Território  
e de seu Patrimônio Hídrico, decorrente de  
concessões e autorizações outorgadas, inclusive em  
outras Regiões.  
§ 1o. - Compete aos Estados e Municípios  
legislar supletiva e complementarmente sobre os  
Recursos Hídricos.  
Art. - Os Estados e Municípios que tenham  
áreas inundadas com o objetivo de produção de  
energia elétrica terão direito à indenização  
calculada com base no valor da energia produzida,  
cujas alíquotas serão definidas em lei.  
Art.- A Cessão de Recursos Hídricos para fins  
de geração de energia ensejará aos Estados e  
Municípios cedentes participação privilegiada no  
sistema de partilha dos recursos arrecadados com  
Taxas e Tributos incidentes sobre a produção,  
distribuição e uso desta energia.  
§ 1o.- A Estrutura Tarifária do Sistema  
Elétrico deverá estimular melhoria de  
produtividade e redução de custos operacionais do  
Sistema, evitando transferências de renda entre Estados.  
§ 2o.- Parcela da arrecadação proveniente de  
tributos sobre o uso de energia elétrica será  
distribuída entre os Estados e Municípios de  
acordo com a sua participação na produção da energia. 
Justificativa 
A essencialidade dos recursos hídricos, e a sua escassez face à aparente abundância, por ser a água 
um recurso móvel e que possibilita da mesma fonte por diversos usuários ocorrendo frequentemente, 
mapeamentos específicos destes recursos indicando uma disponibilidade significativa em uma 
determinada região que, na realidade, inexiste.  
A tendência crescente de escassez e da demanda de água, para os seus diversos usos, vêm 
demonstrando a dificuldade de se conseguir chegar a um nível de integração e de compatibilização 
inicialmente pretendido, tendo em vista os usos da água. 
Considerando, então, a necessidade de salvaguardar os interesses das atuais e futuras gerações, e 
de explicitar, na Constituição Federal, mecanismos que assegurem o uso adequado dos Recursos 
Hídricos, submeto esta emenda à aprovação da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:17154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 54, inciso XXIII, do  
projeto, a seguinte alínea:  
"atividades de aerolevantamento, observada a  
exclusividade nesse setor, de entidades e empresas  
nacionais, públicas e privadas, vedada a atuação  
de entidades e empresas estrangeiras, salvo  
mediante expressa autorização do Congresso  
Nacional, condicionada a cláusula de reciprocidade." 
Justificativa: 
As atividades de aerolevantamento, em suas diversas modalidade, seja para uso cartográfico, 
geológico, sismográfico, etc. constituem espécies do gênero aerofotogrametria. Dependem, cada vez 
mais, de sofisticados e dispendiosos equipamentos de alta tecnologia e dizem respeito, desde logo, 
tanto à soberania do país em suas relações internacionais, quanto ao desenvolvimento econômico, 
pela possibilidade de exploração de seus recursos minerais e hídricos, além de aspectos relativos à 
própria segurança nacional.  
Tais atividades, atualmente, são exercidas por entes públicos e empresas privadas, que atuam 
mediante contrato, e seus acervos constituem verdadeiros bancos de dados acerca do território 
nacional.  
Não pode a União abrir mão de sua competência legislativa em relação a esse setor vital e é 
imperativa a distinção, a nível constitucional, entre operadores nacionais e estrangeiros.  
Justifica-se, por outro lado, a autorização expressa do Congresso Nacional para a atuação de 
entidades ou empresas estrangeiras, a ser definida em cada caso, quando o país não disponha de 
recursos materiais ou tecnológicos para o levantamento aéreo que seja necessário efetuar, 
condicionando-se, porém, a cláusula de reciprocidade em relação ao pais de origem, em nome da 
equidade.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17299 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 54, inciso XXIII, letra "s"  
O Art. 54, inciso XXIII, letra "s" do Projeto  
de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 54. Compete à União:  
XXIII - legislar sobre:  
s) normas gerais sobre produção e consumo,  
bem como sua propaganda comercial. 
Justificativa: 
O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da 
União para legislar sobre a produção e consumo e sua propaganda comercial. 
Também o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao seu final a “Proposta nº 5”, dando a União a 
competência para legislar sobre “cultura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as 
suas formas. 
Uma das características fundamentais do Estado Federal é a de que as atribuições da União e das 
unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competência (cf. 
Dalmo de Abreu Dallari, “Teoria Geral do Estado”, pág. 225). 
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Desta forma, tendo em vista as normas básicas constitucionais que consagram o princípio da 
igualdade perante a lei e as que dão competência à União para legislar sob produção e consumo, 
impõe-se seja também deferida a União a competência para legislar sobre normas gerais à respeito 
da propaganda comercial, como medida de coerência e de justiça. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto. 
   
   EMENDA:17649 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54, alínea-"V", do inciso XXIII.  
A alínea "v", do inciso XXIII, do artigo 54,  
do artigo 54, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 54. ..................................  
XXIII - ....................................  
"v" - florestas, caça e pesca e conservação  
da natureza, proteção do meio ambiente, controle  
da poluição, permitindo aos Estados legislar  
supletivamente. 
Justificativa: 
Atualmente os estados só podem atuar mediante convênios com órgãos federais, arcando com ônus 
financeiro das equipes de fiscalização e ficando limitados por uma legislação que muitas vezes não é 
coerente com as realidades regionais. 
Faz-se necessária uma maior autonomia às Secretarias estaduais de meio ambiente que pela própria 
localização geográfica e pelos interesses regionais específicos de cada estado reúnem condições de 
prestar uma eficaz colaboração com a União ne defesa do meio ambiente.  
Parecer:   
   Aprovada, constando do Projeto como competência comum da União e dos Estados. 
   
   EMENDA:17993 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 54, inciso XXIII, alínea "d".  
Acrescente-se à alínea "d", inciso XXIII, do  
art. 54 do Projeto de Constituição:  
"d) ... e atividades nucleares." 
Justificativa: 
A proposta de inclusão do dispositivo atividades nucleares nesta alínea, se deve a formulação de 
emenda alterando a redação da alínea “v”, do inciso XXIII, do Art. 54. 
Parecer:   
   O inciso XXIII foi suprimido pelo Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18162 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se as expressões "e atividades  
nucleares" da alínea "v" do inciso XXIII, do  
artigo 54, do título IV, capítulo II,  
acrescentando-se na sua parte "in fine" as  
seguintes expressões:  
Art. 54. ....................................  
I - ........................................  
XXIII - .....................................  
a - ........................................  
b - ........................................  
v - ....., importação e fabricação dos  
produtos químicos utilizados na agricultura. 
Justificativa: 
O uso abusivo de agrotóxicos é, reconhecidamente uma das maiores fontes de contaminação 
ambiental, no Brasil. É inclusive, responsável por número significativo de mortes de trabalhadores na 
agricultura, além de contribuir para a perda de qualidade das águas de alguns de nossos rios de 
importância nacional.  
Apresentamos anteriormente, na Subcomissão de Política Agrícola e Fundiária da Reforma Agrária, a 
mesma proposta, dando poderes também aos Estados de legislar sobre a comercialização e 
condições de uso em seus territórios dos produtos químicos utilizados na agricultura.  
A divisão de atribuições entre a União e os Estados, indubitavelmente proporcionará maior grau de 
fiscalização e controle. 
Por essa razão, é que apresentamos também, proposta no sentido dos Estados legislarem sobre a 
comercialização e condições de uso.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo e o fato de que a 
possibilidade de legislação sobre os itens pretendidos já decorre do restante do texto. 
   
   EMENDA:18274 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 54, inciso XXIII, letra "a", do Projeto:  
Artigo 54 - Compete à União:  
Inciso XXIII: Legislar sobre:  
Letra a) - direito civil, comercial, penal,  
agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial e do trabalho e normas gerais de direito  
processual, financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais; 
Justificativa: 
Trata-se de reivindicação uniforme das três classes vinculadas à distribuição da Justiça, magistrados, 
agentes do Ministério Público e advogados. Pretende-se descentralizar a legislação procedimental, 
para assim obter a agilização dos processos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no Substitutivo. 
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   EMENDA:18463 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se ao final da alínea "s" do inciso  
XXIII do artigo 54 a expressão "e sobre a  
propriedade industrial e intelectual", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 54 - .............................. 
Inciso XXIII - .......................... 
s - normas gerais sobre produção e consumo -  
inclusive sobre a propriedade industrial e intelectual. 
Justificativa: 
A matéria “propriedade industrial e intelectual” vem assumindo importância crescente nas relações 
econômicas e políticas no mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto constitucional que é 
responsabilidade da União legislar sobre ela. A sua inclusão nesta alínea justifica-se pela estreita 
relação que a matéria guarda com a produção e o consumo. 
Parecer:   
   O substitutivo contempla de modo satisfatório o objetivo da emenda. Prejudicada. 
   
   EMENDA:18674 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 54, inciso XXIII,  
alínea com a seguinte redação:  
"Art. 54 - Compete à União:  
XXIII - legislar sobre  
...) registro do comércio e atividades afins,  
inclusive Juntas Comerciais". 
Justificativa: 
Os serviços de Registro do Comércio, nos termos da Lei Federal n° 4.726, de 13 06 65, são 
excetuados por órgãos de natureza federal, o DNRC – Departamento Nacional de Registro do 
Comércio do Ministério da Indústria e do Comércio, estadual, as Juntas Comerciais. Estas estão 
tecnicamente subordinadas à esfera federal e, administrativamente, aos Estados. Esta dupla 
subordinação, a falta de disposição explícita no texto constitucional, no que concerne à competência 
para legislar, pode levar à elaboração de leis estaduais que atinjam a esfera de competência federal.  
Para evitar o conflito de normas federais/estaduais e, tendo em vista tratar-se de matéria de direito 
adjetivo, envolvendo áreas de direito comercial, administrativo, processual etc., é de todo conveniente 
seja o assunto tratado especialmente, para a uniforme regulação no País, mais ainda por constituir 
serviço público federal delegado.  
Parecer:   
  Dadas as dimensões continentais do brasil e as diferenças regional a competência conveniente da 
União e dos Estados para legislar sobre o assunto (junta comercial e Registro de Comércio), 
conforme adota o Projeto do Relator e providencial. 
 
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
[...] 
Art. 21. Compete à União:  
[...] 
XXII - legislar sobre:  
a) direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,  
processual e do trabalho;  
b) normas gerais sobre:  
1) direito financeiro, tributário,  
urbanístico e das execuções penais;  
2) produção e consumo;  
3) educação e cultura;  
4) desporto e turismo;  
5) higiene e saúde;  
c) desapropriação;  
d) requisição de bens e serviços civis, em  
caso de perigo iminente, e militares, em tempo de guerra;  
e) telecomunicações, radiodifusão,  
informática, serviço postal e energia;  
f) sistema monetário e de medidas, título e  
garantia dos metais;  
g) política de crédito, câmbio e  
transferência de valores; comércio exterior e interestadual;  
h) acesso ao mercado interno de modo a  
viabilizar o desenvolvimento social, econômico e  
cultural, o bem estar do povo e a capacitação  
tecnológica do País.  
i) navegação lacustre, fluvial, marítima e  
regime dos portos;  
j) navegação aérea e aeroespacial; trânsito e  
tráfego interestadual e rodovias e ferrovias federais;  
l) águas, energia, jazidas, minas, outros  
recursos minerais e metalurgia;  
m) nacionalidade, cidadania e naturalização;  
n) populações indígenas;  
o) emigração, imigração, entrada, extradição  
e expulsão de estrangeiros;  
p) condições de capacidade para o exercício  
das profissões;  
q) organização judiciária, do Ministério  
Público e da Defensoria Pública do Distrito  
Federal e dos Territórios; organização  
administrativa dos Territórios;  
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r) sistemas estatísticos e cartográfico nacionais;  
s) sistemas de poupança, seguro,  
capitalização e consórcios;  
t) sorteios;  
u) condições gerais de convocação ou  
mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros;  
v) seguridade social;  
x) florestas, caça, pesca e conservação da  
natureza, proteção ao meio ambiente e controle da  
poluição e atividades nucleares; e  
z) pessoas portadoras de deficiência de  
qualquer natureza, inclusive garantindo seus direitos.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
Parecer:   
   A longo proposta do numeroso e representativo grupo da Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
     
   EMENDA:19010 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 27, inciso I, letra "c":  
Substitua-se pelo sublinhado: ... os que não  
saibam exprimir-se na língua nacional brasileira  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 54, inciso XXIII, letra "u":  
Acrescente-se: ... bem como política de  
ensino e difusão da língua nacional brasileira.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 375:  
Substitua-se a expressão "idioma nacional"  
por "língua nacional brasileira". 
Justificativa: 
O texto do nobre relator, Dep. Bernardo Cabral, é eclético no que se refere à língua do Brasil: 
português, língua nacional e idioma nacional. 
Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que as constituições brasileiras jamais consagram o termo 
“português” para designar a língua do Brasil. A preferência tem sido, quase sempre, o uso da 
expressão “língua nacional”.  
Esta não é uma questão de somenos importância. Ao contrário, diz respeito à necessidade, que nem 
todos os nacionais de outros países têm, de o brasileiro distinguir-se culturalmente como cidadão do 
Novo Mundo. Este acionamento da identidade nacional do brasileiro a partir de sua língua é que gera 
originalmente seus valores culturais e o faz pensar diferente.  
Só os adeptos conscientes ou distraídos da política linguística do salazarismo português, projeção, no 
tempo, da política linguística do Marquês de Pombal, é que insistem em oficializar o anacronismo 
representado pelo termo “português”. É preciso que se dê liberdade ao professor e ao cidadão, em 
geral, para designar como quiser a língua nacional: brasileiro ou português. Nunca, porém, impor uma 
denominação. O tempo dirá, como já aconteceu em tantos países – e ainda acontece (veja-se o caso 
da Noruega, dos Estados Unidos e da Austrália) – se a designação do idioma da antiga nação 
colonizadora é que permanece. Em nosso caso, com a agravante de jamais ter prevalecido nos 
textos constitucionais.  
Nossa emenda visa a afastar o perigo de, amanhã, com a simples existência, na Constituição, da 
expressão “língua nacional”, querer-se propor a oficialização entre nós do inglês, do francês, etc. 
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“Brasileira”, no caso, significa “da nação brasileira” evitará, com sua simples existência constitucional, 
que se queira pôr na Constituição denominações outras, com “português”, “inglês”, etc., exatamente 
como fez o nobre relator no art. 23, que é objeto de outra emenda nossa.  
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original, consagrando a expressão "idioma nacional". 
   
   EMENDA:19529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: inciso XXIII, do artigo  
54, do Capítulo II, do Título IV, do Projeto de  
Constituição.  
Adicione-se a alínea "a", no dispositivo  
emendado, a seguinte expressão: "direito  
econômico". 
Justificativa: 
O Direito Econômico tem modernamente despontado para preencher os vazios que permeiam os 
tradicionais ramos do Direito que têm vinculação com o fenômeno da produção e da circulação das 
riquezas, tendo por objetivo “possibilitar um estudo sistemático de várias matérias que dificilmente se 
enquadrariam nos esquemas tradicionais, e que, por isso mesmo, têm sido até o presente relegada a 
um injustificável plano secundário, quando não a um silêncio completo da doutrina jurídica oficial”, na 
lição de Fábio Konder Comparato. É necessário que esse Direito seja legislado pela União, 
considerando a diversidade de novas situações jurídicas que a sociedade moderna tem propiciado e 
que estão a exigir solução do direito positivo. São os problemas que envolvem, por exemplo, as 
relações de economia mista, ou seja, as técnicas contratuais de colaboração da iniciativa privada com 
o poder público.  
São também os problemas autárquica pertinentes às empresas públicas, quais sejam sua natureza 
de entidade autárquica, para efeito de aplicação dos princípios da imunidade tributária, de privilégios 
processuais referentes a prazo, além da necessidade ou não de registro para aquisição de 
personalidade jurídica etc... Muitos outros aspectos há que necessitam de solução do Direito, mas 
que não se enquadram nitidamente em nenhum de seus ramos tradicionais, como os casos citados 
exemplificam.  
Deixar a União de legislar sobre Direito Econômico significa atribuí-lo à legislação supletiva dos 
Estados-membros, perdendo a União a possibilidade de valer-se de um importante segmento do 
Direito, necessário à modernização de nossa economia. De outro lado, a regulamentação do Direito 
Econômico pelos Estados pode significar não só tratamento divergente de situações iguais, de acordo 
com a região do País, como também a má normatização desse Direito pode vir a gerar enormes 
embaraços à atividade produtiva nacional.  
Por todos esses aspectos, solicito seja acatada a emenda.  
Parecer:   
   O substitutivo o Relator menciona o "direito econômico" no rol da competência concorrente Estado 
X União a nosso ver, com muita propriedade. 
   
   EMENDA:20114 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Logo após o termo "comercial" na alínea "a",  
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inciso XXIII, do art. 54, acrescenta o Termo  
"econômico". 
Justificativa: 
Esta emenda é originária do Conselho Federal da O.A.B.  
A importância da problemática econômica no mundo moderno tem levado os constituintes dos 
diversos países a trata-la com tal ênfase que lhe dedicaram todo um título denominado “DA ORDEM 
ECONÔMICA E SOCIAL”, enquanto que a doutrina a tem tratado sob a denominação de 
“Constituição Econômica”.  
Esta problemática envolvendo os mais diversos aspectos da vida econômica dos países se inseria no 
âmbito de disciplinas jurídicas tradicionais, porém, não chegara a merecer, até a 2ª Guerra Mundial, o 
tratamento devido sob o aspecto especifico da política econômica.  
Desta forma, restava toda uma área de arbítrio a este respeito, contrariando os princípios 
fundamentais do Estado Democrático de Direito Correspondendo precisamente ao conceito deste 
último é que se desenvolve o Direito Econômico como disciplina autônoma, cientificamente elaborada 
e plenamente acabada, aplicando-se à regulamentação da política econômica.  
Como tal, as Constituições mais modernas o têm consagrado. A sua absorção na área do ensino do 
Direito, que se verificara em vários países, deu-se inicialmente no Brasil pela sua introdução nos 
currículos das Faculdades de Direito de Minas Gerais e São Paulo, desde 1971, expandindo-se 
posteriormente para vários outros com resultados altamente positivos de atualização dos 
conhecimentos jurídicos e formação profissional.  
As Constituições brasileiras, entretanto, ainda não oficializam, tal como se torna indispensável em 
nosso país para que goze do mesmo reconhecimento das demais.  
Parecer:   
   pela rejeição, tendo em vista que o substitutivo do relator suprimir o dispositivo, não havendo, pois, 
o que emendar. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Parágrafo único do artigo 32,  
Capítulo II, Título IV, pela seguinte redação:  
"Título IV,  
Capítulo II  
Art. 32 ....................................  
Parágrafo único - Lei complementar poderá  
autorizar os Estados a legislarem sobre matérias  
relacionadas neste artigo, excetuados os itens II,  
IV, V, VI, VII, VIII, XII, XVI e XX. 
Justificativa: 
O dispositivo cuja substituição se sugere permite à Lei Complementar autorizar os Estados a legislar 
sobre várias matérias, excluídas aquelas de interesse nacional que menciona. Entendemos que deve 
também ser excluída a competência estadual quanto à legislação sobre águas, telecomunicações, 
radiodifusão, informática e energia, pois sobre esses assuntos é patente o interesse nacional. Com 
efeito não há razões que justifiquem legislam os Estados sobre assuntos e serviços que não têm 
qualquer conotação estadual. Os serviços mencionados são desempenhados por organizações de 
caráter nacional ou regional e de modo uniforme, dadas as suas características técnicas. Por outro 
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lado, a legislação sobre energia, envolve petróleo, que é monopólio da União, e energia nuclear que 
tem o mesmo regime.  
Parecer:   
   Pela aprovação, considerando que o novo Substitutivo do Relator estendeu a autorização de Lei 
Complementar a todos os incisos. 
   
   EMENDA:20941 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 32 do Substitutivo do  
Relator o seguinte inciso XXIII:  
"Art. 32. ..................................  
I - ........................................  
XXII - ......................................  
XXIII - importação e fabricação dos produtos  
químicos utilizados na agricultura." 
Justificativa: 
O uso abusivo de agrotóxicos é, reconhecidamente uma das maiores fontes de contaminação 
ambiental, no Brasil. É inclusive, responsável por número significativo de mortes de trabalhadores na 
agricultura, além de contribuir para a perda de qualidade das águas de alguns de nossos rios de 
importância nacional.  
Apresentamos anteriormente, na Subcomissão de Política Agrícola e Fundiária da Reforma Agrária, a 
mesma proposta, dando poderes também aos Estados de legislar sobre a comercialização e 
condições de uso em seus territórios dos produtos químicos utilizados na agricultura.  
A divisão de atribuições entre a União e os Estados, indubitavelmente proporcionará maior grau de 
fiscalização e controle. 
Por essa razão, é que apresentamos também, proposta no sentido dos Estados legislarem sobre a 
comercialização e condições de uso.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o mesmo assunto proposto com mais amplitude, foi objeto de 
aprovação por outra Emenda. 
   
   EMENDA:21161 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VII, do artigo 32, a seguinte redação:  
"VII - sistema monetário, de pesos e de  
medidas, títulos e garantias dos metais" 
Justificativa: 
A omissão da privatividade da União para legislar sobre o sistema de pesos, que não se confunde 
com o de mensuração, traria perplexidade à área de Metrologia Legal, cuja disciplina é fundamental 
para a proteção ao consumidor.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21231 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMEDNA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 30, 30-II, 31-  
XVIII, 32, 36-I, 47 e 231  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 30........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos  
Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4o., com a seguinte redação:  
Art. 30 .........................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos territórios.  
- O inciso XVIII do art. 31, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 31 .........................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  
particulares e os direitos e deveres de seus  
proprietários.  
- Ao parágrafo Único, do art. 32, acrescente-se o período:  
Art. 32 .............................  
Parágrafo Único  
[...], e permita a legislação  
sobre águas, supletiva e complementar, respeitada  
a lei federal.  
[...] 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30-II, 31- XVIII, 32, 36-I, 47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do projeto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, devem ser geridos pela União, para evitar a 
sua exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 30, II) e os Estados (art. 36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
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devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e 
outros custos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob 
o domínio municipal, sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos Territórios Federais, 
e aos Estados, nos demais casos.  
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto, mas foi suprimida na sistematização.  
O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1º), o que seria desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maioria entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Trata-se de medida centralizadora e contrária à autonomia dos Estados, prevista no art. 
28, do Projeto. 
Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis. 
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõem-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuizão de outra ou outras,  
- que o inciso II, do art. 30, incluam no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 29, § 2º, do Projeto integram 
a União; 
- que no art. 30 seja incluído o § 4º dispondo sobre a faculdade de a União transferir aos municípios 
as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais;  
- que ao inciso XVIII do art. 31, seja dada redação com o propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicas, para 
garantia dos cidadãos, e  à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam se declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela. 
- que o inciso I, do art. 36, compatibilizando com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicita quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidades de consulta a outros artigos. 
- que se inclua, no art. 36, o inciso VI, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 30, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular.  
- que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal 
como proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros.  
- que se altere o Parágrafo Único do art. 32, no sentido de que fique expressa a competência dos 
Estados para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitadas a lei Federal. Com 
isso, os Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas 
normas, neste País de dimensões continentais;  
- que, no art. 47 se inclua um § 6º disciplinando o domínio das águas dos Distrito Federal de forma 
idêntica feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais, minas e os 
recursos minerais. As demais devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, 
competentes que são do mesmo ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, 
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eliminar-se-á a pendencia há anos existente, a respeito do tratamento jurídico das águas 
subterrâneas sem características especiais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que as alterações propostas contribuem para desfazer vários 
consensos obtidos nas fases anteriores, além do que estão em desacordo com o Substitutivo do 
Relator. 
   
   EMENDA:21309 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 32 mais um Inciso, nos seguintes termos:  
"Art. 32 - .......................... 
Inciso XXIII "diretrizes e bases da Educação Nacional". 
Justificativa: 
Além de constar, corretamente, na competência concorrente da União e dos Estados, a Educação, é 
imprescindível que se inclua na competência privativa da União aquela de legislar sobre as diretrizes 
e bases da educação nacional, como é da nossa tradição.  
Parecer:   
   Pela aprovação, considerando que a importância transcendental da matéria exige que sua 
regulação se faça pela competência exclusiva da União. 
   
   EMENDA:21367 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 30, 30-II,  
31-XVIII, 32 36-I, VI 47 e 231  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 30........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais um Estado; e as  
águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4o., com a seguinte redação:  
Art. 30..............................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
- o inciso VXIII do art. 31, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 31 ...........................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 140  

 

particulares e os direitos e deveres de seus  
proprietários.  
- Ao Parágrafo Único, do Art. 32, acrescente-  
se o período:  
Art. 32.......................  
Parágrafo Único [...], e permitida a  
legislação sobre águas, supletiva e complementar,  
respeitada a lei federal.  
[...] 
Justificativa 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30-II, 31- XVIII, 36-I, 47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do protesto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, dever ser geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 30, II) e os Estados (art. 36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao fim social desta, devendo ficar disciplinada da 
matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e outros custos de pequeno 
porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob o domínio municipal, 
sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e aos Estados, nos 
demais casos.  
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto mas foi suprimida na sistematização.  
O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1º), o que seria desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maioria entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Trata-se de medida centralizadora e contrária à autonomia dos Estados, prevista no art. 
28, do Projeto. 
Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis. 
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuizão de outra ou outras,  
- que o inciso II, do art. 30, incluam no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas 
situadas nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 29, § 2º, do Projeto integram 
a União; 
- que no art. 30 seja incluído o § 4º dispondo sobre a faculdade de a União transferir aos municípios 
as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais;  
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- que ao inciso XVIII do art. 31, seja dada redação com o propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicas, para 
garantia dos cidadãos, e  à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam se declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela. 
- que o inciso I, do art. 36, compatibilizando com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicita quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidades de consulta a outros artigos. 
- que se inclua, no art. 36, o inciso VI, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(art. 30, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, Municipal ou 
Particular.  
- que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal 
como proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros.  
- que se altere o Parágrafo Único do art. 32, no sentido de que fique expressa a competência dos 
Estados para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitadas a lei Federal. Com 
isso, os Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas 
normas, neste País de dimensões continentais;  
- que, no art. 47 se inclua um § 6º disciplinando o domínio das águas dos Distrito Federal de forma 
idêntica feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais, minas e os 
recursos minerais. As demais devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, 
competentes que são do mesmo ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, 
eliminar-se-á a pendencia há anos existente, a respeito do tratamento jurídico das águas 
subterrâneas sem características especiais.   
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que as alterações propostas, além de diminuta importância, vêm 
quebrar consensos anteriormente firmados, além do que estão em desacordo com o novo 
Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:21981 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos:  
Art. 32......................................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34 .....................................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional, reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados 
membros para legislarem sobre direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes 
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divergências sobre a proteção e tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a 
estabilidade social e econômica da Nação e a validade das convenções coletivas de trabalho a nível 
nacional ou interestadual que não encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, 
acontecendo em relação às empresas que tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito 
nacional, a mesma dificuldade. 
A competência privativa da União para legislar sobre direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da Legislação, deve prevalecer também para o direito do Trabalho, pelos mesmos 
motivos, tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade do local, mas 
da atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22001 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 34 e 32  
Acrescente-se ao Art. 34, o item XV, com a  
seguinte redação:  
"Águas, navegação lacustre e fluvial,  
sorteios e populações indígenas."  
Modifique-se em virtude desta alteração o  
disposto no Art. 32, Item V, Item IX, Item XIII,  
Item XVIII. 
Justificativa: 
As matérias acima mencionadas têm muita relação com a vida política administrativa dos Estados e 
por isto que sejam deslocadas para aquele dispositivo constitucional, que irá abrigar a competência 
concorrente dos Estados e da União, introduzindo-se assim esta nova atribuição também para a 
unidade federada.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22071 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos:  
Art. 32 ....................................  
I - direito civil, comercial, penal,  
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processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34. ....................................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário econômico e urbanístico. 
Justificativa: 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional, reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados 
membros para legislarem sobre direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes 
divergências sobre a proteção e tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a 
estabilidade social e econômica da Nação e a validade das convenções coletivas de trabalho a nível 
nacional ou interestadual que não encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, 
acontecendo em relação às empresas que tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito 
nacional, a mesma dificuldade. 
A competência privativa da União para legislar sobre direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da Legislação, deve prevalecer também para o direito do Trabalho, pelos mesmos 
motivos, tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade do local, mas 
da atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22123 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o item XXIII ao Art. 32:  
Art. 32 - ..................................  
XXIII - fabricação, comercialização e  
utilização dos defensivos agrícolas. 
Justificativa: 
Torna-se necessário evitar os conflitos de legislação hoje existentes, onde de Estado para Estado, as 
normas sobre os defensivos agrícolas divergem com prejuízos inclusive para órgãos encarregados de 
ministrar ensinamentos sobre sua utilização, como EMATER, EMBRABA e outros.  
Em se tratando de providência que precisa ser regulada em âmbito nacional, já que sua aplicação se 
dá em todos os Estados, Territórios e no Distrito Federal, não pode o problema ser tratado com base 
regional, mas sim de forma nacional, inclusive para possibilitar melhor policiamento na sua 
fabricação, comercialização.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22227 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 32, X  
"Art. 32 - Cabe privativamente à União legislar sobre:  
X - trânsito e transporte de bens e pessoas  
nas vias terrestres, admitida a competência  
supletiva dos Estados e Municípios quanto aos  
serviços locais". 
Justificativa: 
As expressões adotadas no Projeto – “trânsito e tráfego” – não possuem conotações muito claras. É 
preferível logo, definir a competência da União através das expressões “trânsito”, com o sentido de 
circulação e transporte (não tráfego) que caracteriza bem a movimentação, o deslocamento de bens 
e pessoas pelas vias terrestres. 
É obvio que, quanto aos aspectos locais terá de ser admitida a competência supletiva dos Estados e 
Municípios.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A redação é sintética como convém a um texto constitucional. 
   
   EMENDA:22228 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Art. 32, I, e Supressiva ao Art. 34, I.  
"Art. 32 - Cabe privativamente à União  
legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, processual,  
eleitoral e do trabalho".  
Art. 34 - Compete à União e aos Estados  
legislar concorrentemente sobre:  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico". 
Justificativa 
A presente proposta de emenda visa restaurar, no Projeto, a competência da União para legislar 
sobre direito do trabalho (item I, do art.32) e retirar essa mesma hipótese da parte final do item I, do 
art. 34, que, rompendo tradição do direito brasileiro, outorgava aos Estados competência concorrente 
à da União para editar normas de direito material do trabalho. 
Durante muitos anos se admitiram leis processuais estaduais. Nunca, porém, os Estados legislaram 
sobre direito material ou substancial, que sempre foi nacional. 
O Projeto, se convertido em lei constitucional, ademais, seria altamente conveniente, já que 
empregados da mesma empresa, em estabelecimentos em diferentes Estados (ex. do Banco do 
Brasil ou de grandes empresas privadas nacionais), seriam regidos diferentemente relativamente à 
sua situação jurídica face ao empregador. 
A identidade do País como tal deriva, em grande parte, da uniformidade de suas Leis e de sua língua. 
Se o Direito substancial, do trabalho pode ser diferente nos vários Estados, por que não, também, o 
direito civil, comercial, o penal e outros? Estaríamos copiando práticas estrangeiras isoladas sem 
nenhuma justificativa para mudança.  
Daí a presente proposta constitucional aditiva e supressiva. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22243 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 145  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Aditiva  
Dispositivos Emendados: Artigos 30, 30-II,  
31-XVIII, 32, 36-I, 47 e 231.  
- O inciso II, do Art. 30, do Projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 30 ...........................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos  
Territórios.  
- Incluam-se, no Art. 30, do Projeto, o § 4o,  
com a seguinte redação:  
Art. 30 .............................  
§ 4o. - A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
- O inciso XVIII do Art. 31, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 31 ............................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, os  
critérios de outorga dos usos das águas, as águas  
particulares e os direitos e deveres de seus  
proprietários.  
- Ao Parágrafo Único, do Art. 32, acrescente-  
se o período:  
Art. 32 ............................  
Parágrafo Único. [...], e permitida a  
legislação sobre águas, supletiva e complementar,  
respeitada a lei federal.  
[...] 
Justificativa: 
A presente Emenda tem por objetivo modificações e adições correlatas, nos termos do § 2º, do Art. 
23, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão, refere-se 
concomitantemente aos Artigos 30, 30-II, 31-XVIII, 36-I, 47 e 231. A alteração de um dispositivo 
envolverá, portanto, na de outros. 
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
no que se refere ao domínio e a competência legislativa. 
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do protesto, que passou todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 36, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos, 
que ultrapassem o território de uma unidade federada, dever ser geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Além disso, o Projeto nada dispôs a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no 
Distrito Federal e nos Territórios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínio das águas 
públicas.  
Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre a União (art. 30, II) e os Estados (art. 36, I), sem 
qualquer referência às águas municipais e particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente 
numa propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, 
devendo ficar a disciplina da matéria confiada ao fim social desta, devendo ficar disciplinada da 
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matéria confiada ao legislador ordinário. Os córregos, riachos, arroios e outros custos de pequeno 
porte, de interesse exclusivamente local, podem estar, com vantagem, sob o domínio municipal, 
sendo essa transferência cometida a União, no tocante aos territórios federais, e aos Estados, nos 
demais casos.  
Sabe-se, também, que, de há muito, os organismos e as associações ligadas aos recursos hídricos 
reclamam uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como 
unidade básica a bacia ou região hidrográfica, e integrando sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
Determinação Constitucional nesse sentido já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo, do 
anteprojeto mas foi suprimida na sistematização.  
O Projeto, no art. 34, confere aos Estados ampla competência concorrente com a União, limitando 
esta, nesses casos, ao estabelecimento de normas gerais (§ 1°), o que seria desaconselhado em 
relação às águas. No tocante a essas, entretanto, embora inclua a maior entre os bens dos Estados 
(art. 36, I), o Projeto somente admite que os Estados legislem se houver lei complementar 
autorizando. Tratar-se de medida centralizadora e contrária à autonomia dos Estados, prevista no art. 
28, do Projeto. 
Nem a Carta de 1937, reconhecidamente atentadora à autonomia estadual, chegou a tanto, pois, no 
art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados podiam legislar, até que a União 
regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis.  
Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões e confusões, no tocante a aplicabilidade, 
ou não, das disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem 
características especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos 
aquíferos, o texto constitucional deverá expresso a respeito.  
Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas propõe-se alterações no sentido de: 
- que o inciso II do art. 30, inclua, no domínio da União, os aquíferos e subterrâneos que ultrapassem 
o território de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação por uma unidade 
federada, em prejuizão de outra ou outras,  
- que o inciso II, do art. 30, inclua no domínio da União as águas superficiais e subterrâneas situadas 
nos Territórios Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 28, § 2º, do Projeto integram a União; 
- que no art. 30 sejam incluído o § 4º disposto sobre a faculdade da União transferir aos municípios as 
águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territórios Federais; 
- que ao inciso XVIII do Art. 31, seja dada redação com o propósito de fazer com que a política e um 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nível constitucional. O 
mesmo deve ocorrer em relação aos critérios de outorga de direito de uso das águas públicos, para 
garantia dos cidadãos, e à definição das águas particulares, uma vez que, se contidas unicamente 
numa propriedade, não precisam se declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social daquela.  
- que o inciso I, do art. 36, compatibilizando com a redação proposta para o inciso II, ao art. 30, no 
tocante as águas do domínio da União, melhor explicite quais as águas do domínio dos Estados, para 
que possam ser distinguidas sem a necessidade de consultas a outros artigos; 
- que se inclua, no art. 56, o inciso VI, declarando integrarem os bens dos Estados os que atualmente 
lhes pertencem, ou que lhes vierem a ser atribuídos, pois, disposição idêntica foi posta para a União 
(Art. 30, XI). Os Estados já têm por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos marginais às 
correntes e aos lagos Estados já têm, por exemplo, incluídos em seu patrimônio, os terrenos 
marginais às correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio Federal, 
Municipal ou Particular.  
- que se inclua, no art. 36, um Parágrafo Único estatuindo que os Estados, por suas Constituições, tal 
como proposto para a União relativamente as águas situadas nos Territórios Federais, possam 
transferir para o domínio Municipal as águas de interesse exclusivamente local, ou seja, córregos, 
riachos, arroios e outros.  
- que se altere o Parágrafo Único, do Art. 32, no sentido de que fique expressa a competência dos 
Estados para legislarem supletiva e complementarmente sobre águas, respeitada a lei federal. Com 
isso, os Estados poderão superar as desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas 
normas, neste País de dimensões continentais; 
- que, no art. 47, se inclua um § 6º disciplinando o domínio das águas do Distrito Federal de forma 
idêntica à feita em relação aos Estados; e 
- que, no art. 231, se inclua um § 3º declarando que somente as águas subterrâneas que apresentem 
características e propriedades especiais, como, por exemplo, os minerais, terminais, minas e os 
recursos minerais. As demais devem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, 
competentes que são do mesmo ciclo hidrológico. Esclarecida a matéria a nível constitucional, 
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eliminar-se-á a pendencia há anos existente, a respeito do tratamento jurídico das águas 
subterrâneas sem características especiais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a adoção da Emenda acarretará a quebra de consensos anteriores 
sobre a matéria. 
   
   EMENDA:22249 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos:  
Art. 32 .......................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34 ........................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a elevação a nível constitucional, reflete a 
nova ordem social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma 
ordem econômica social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias 
fundamentais, comuns a todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para Legislarem 
sobre direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das convenções coletivas de trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas , acontecendo em relação às empresas que 
tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional, a mesma dificuldade. 
A competência privativa da união para legislar sobre direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da Legislação, deve prevalecer também para o direito do Trabalho, pelos mesmos 
motivos, tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade do local, mas 
da atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22346 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA NO ART. 32, X  
Dê-se ao art. 32, inciso X a seguinte redação:  
"tráfego e trânsito nas vias terrestres;" 
Justificativa: 
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A redação do substitutivo, “trânsito e tráfego interestadual, rodovias e ferrovias federais”, possibilita 
que os Estados e Municípios possam legislar sobre tráfego intermunicipal ou municipal, e mesmo nas 
rodovias e ferrovias estaduais ou municipais.  
A legislação proposta, não impede que o Estado ou o Município legislem supletivamente, mantendo 
uniforme a legislação em todo o território nacional, além de manter a redação aprovada na Comissão 
da Ordem Econômica.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22353 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Art. 32, item V.  
Suprima-se, no item V do artigo 32, a palavra  
"radiodifusão". 
Justificativa: 
A radiodifusão é um dos aspectos das telecomunicações, daí ser inteiramente redundante mencioná-
la, quando no texto já existe o termo mais abrangente.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22354 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 32, parágrafo único  
Suprima-se o parágrafo único, do artigo 32, do  
Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O parágrafo único a ser suprimido pretende que lei complementar possa atribuir aos Estados da 
Federação da competência para legislar sobre “direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral”, 
sobre “desapropriação”; sobre “águas, telecomunicações, radiodifusão, informática e energia”; sobre 
“regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial”; sobre “trânsito e 
tráfego interestadual, rodovias e ferrovias federais”, sobre “jazidas, minas, outros recursos minerais e 
metalurgia”; sobre “populações indígenas”; sobre “emigração, imigração, estrada, extradição e 
expulsão de estrangeiros”; sobre “condições de capacidade para o exercício de profissões”; sobre 
“sistemas estatístico e cartográfico nacionais”; sobre “sistemas de poupança, consórcios e sorteios”; 
sobre “convocação ou mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros”; sobre “seguridade 
social”; e sobre ‘registro público e serviços notariais”. 
Diz o “caput” desse mesmo artigo 32, que tais matérias cabem à competência legislativa privativa da 
União. Ora, o emprego do vocábulo privativo, por si só, basta para denotar o quanto é incongruente o 
parágrafo único, que objetivamos suprimir, com o disposto na cabeça deste dispositivo.  
Pois, na acepção em que é empregado, ele significa que essa competência é exclusivamente da 
União. Desaconselha, pois, a possiblidade de autorização que o parágrafo único quer prever.  
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Aliás, não poderia ser de outro modo, pela própria natureza das matérias acima arroladas, que não 
admitem superposição de competências, sob pena de correr-se o risco de uma verdadeira balbúrdia 
legislativa, desorganizada da vida dos cidadãos.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22417 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 32 e ao inciso I do  
art. 34 nova redação, da forma seguinte:  
Art. 32 - ..................................  
I - direito civil, comercial, penal, agrário,  
eleitoral e processual;  
Art. 34 - ..................................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, econômico, urbanístico e do trabalho; 
Justificativa 
Na forma do aprovado pela subcomissão e pela COMISSÃO temáticas e acolhida pelo Projeto 
aprovado pela Comissão de Sistematização, a União deve continuar detendo a competência 
exclusiva para legislar sobre direito agrário. 
A questão agrária não pode ser setorizada. É um tema, nacional e nacionalmente deve ser tratado, 
através do Congresso Nacional, que é o fórum indicado para os grandes debates da nacionalidade. 
Somente uma visão de conjunto, que abranja todo o país pode dar conta, de modo satisfatório, da 
questão agrária, até mesmo para regionalizá-la adequadamente. 
Além disso, se houver o cerceamento da competência da União para editar apenas normas gerais, os 
Estados podem frustrar a solução dos impasses que têm caracterizado a questão. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a competência proposta. 
   
   EMENDA:22487 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos:  
Art. 32 ....................................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34 ....................................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a elevação a nível constitucional, reflete a 
nova ordem social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma 
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ordem econômica social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias 
fundamentais, comuns a todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para Legislarem 
sobre direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das convenções coletivas de trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, acontecendo em relação às empresas que 
tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional, a mesma dificuldade. 
A competência privativa da união para legislar sobre direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também para o direito do Trabalho, pelos mesmos motivos, 
tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a competência proposta. 
   
   EMENDA:22509 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   altera a redação do  
Inciso I do art. 32, que passará a ter a seguinte redação:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho. 
Justificativa 
Na competência privativa da união, cabe-lhe também legislar sobre o trabalho. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a competência proposta. 
   
   EMENDA:22522 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera redação do  
Inciso XXI do Art. 32,  
que passará a ter a seguinte redação:  
XXI - seguridade social e previdência social; 
Justificativa: 
A inclusão da Previdência Social é necessária a fim de dar total abrangência ao assunto.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o acréscimo sugerido pelo ilustre Constituinte não alarga o 
alcance do dispositivo, que na forma colocada no Substitutivo do Relator atende melhor à disciplina 
da matéria. 
   
   EMENDA:22624 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado. Item I do Art. 32  
Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao item I do Art. 32:  
Art. 32 - ..................................  
I - direito civil, do trabalho, comercial,  
penal, processual e eleitoral; 
Justificativa 
A presente emenda visa corrigir o lapso cometido omissão do direito do trabalho. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
Foi acordado entre os Srs. membros constituintes a outorga de competência de legislação 
comumente entre os Estados e a União. 
   
   EMENDA:22659 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: item XVI, Art. 32  
Suprima-se do item XVI ao Art. 32 do Projeto  
de Constituição as expressões "e dos Territórios". 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federativas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdruxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federação Brasileira. Considerando que o atual Projeto de 
Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação 
em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura 
arbitrária de Território Federal. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo substitutivo do Relator quanto à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:22765 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 32  
No parágrafo único, do art. 32, acrescentar,  
além dos itens citados, o item XI. 
Justificativa: 
Conforme se observa, o parágrafo único, em referência, permite que lei complementar autorize os 
Estados a legislarem sobre matérias, em princípios, da competência privativa da União, 
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excepcionando, contudo, a aplicação de lei complementar a certos itens que enuncia, a saber: II, IV, 
VII, VIII, XII, XVI e XX. 
Referindo-se, o item XI não excepcionando, às jazidas, minas, outros minerais e metalurgia, 
recomenda-se sua inclusão na enumeração dos itens de que trata o citado parágrafo único, eis que 
os recursos minerais, face às suas peculiaridades, como sua grande potencialidade como produto de 
peso na pauta de exportação, suas qualidades em relação a suas ocorrências nos mais variados 
pontos do território nacional e necessidade de um incentivo a sua produção para o consumo do País, 
sua grande importância para o desenvolvimento econômico e social, entre outros pontos, 
recomendam que o trato e normas disciplinadoras dos recursos minerais sejam emanadas do 
governo da União, único poder capaz de dispensar-lhes uma atenção de natureza global. 
Recomenda-se, pois, a preservação das normas constitucional que dá à União, com exclusividade, 
poderes para legislar sobre jazidas e minas.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22858 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao art. 32 do  
Título X do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"Art. 32 - ....................... 
I - ............................. 
II - ............................. 
III - ............................ 
IV - ........................... 
V - ........................ 
VI - imunidade do imposto de que trata o item  
III do art. 207, em relação aos respectivos  
vencimentos e vantagens ou proventos. 
Justificativa: 
A Emenda tem por objetivo atender uma antiga e justa reivindicação dos ex-combatentes brasileiros 
que tão valentemente defenderam, com risco da própria vida, os ideais democráticos e a liberdade, 
valores básicos da nossa cultura e nacionalidade.  
Todos os direitos que se possam assegurar-lhes nada mais representam do que um preito de justiça 
e gratidão pelo sacrifício a que se submeteram em defesa da Pátria e de nosso futuro.  
Assim, nada mais justo do que inserir na Lei Maior, entre os demais direitos, a imunidade do imposto 
de renda relativamente à remuneração que lhes é paga pelos cofres públicos.  
A concessão do benefício se justifica não só pelo fato de os ex-combatentes o merecerem, mas 
também pelo fato de representar irrisória perda da receita, porquanto são poucos os beneficiários da 
imunidade ora proposta.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22944 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 32, INCISO XIX.  
O inciso XIX do Artigo 32 do Projeto de  
Constituição - Substitutivo do Relator, passa ter  
a seguinte redação:  
Art. 32 ....................................  
XIX - organização, atribuições, efetivos,  
material bélico, instrução específica e garantias  
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros  
Militares, bem como as normas de sua convocação,  
inclusive mobilização. 
Justificativa: 
A redação ora proposta constou integralmente dos anteprojetos das Comissões Temáticas n°s II e IV.  
A União deve permanecer com competência para legislar sobre os aspectos fundamental da estrutura 
e organização das Políticas Militares e Corpos de Bombeiros Militares, com vistas a dotá-los das 
condições mínimas de emprego como forças auxiliares, reservas do Exército, possibilitando suas 
convocações ou mobilizações, quando imprescindíveis.  
O texto constitucional deve explicitar, de forma clara, os aspectos a serem abrangidos pela lei federal 
no tocante às Polícias Militares, que hoje possuem cerca de 350 mil homens, efetivo bem superior ao 
das Forças Armadas.  
A padronização de instrução específica, do tipo e calibre do armamento de emprego exclusivamente 
militar, assim como, e principalmente, das normas de sua convocação, inclusive mobilização, 
precisam ser reguladas pela União para que sua supremacia no campo interno, respeitado o princípio 
federativo, seja assegurada na plenitude. 
As Polícias Militares desempenham, a par de sua missão precípua de Ordem Pública, um papel 
relevante e subsidiário na Segurança Interna, em tempo de paz, e na Defesa Territorial, em tempo de 
guerra.  
Aos Estados continua assegurada a competência para suplementar a legislação federal nesse 
particular assunto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22972 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IV - Capítulo II  
Dê-se ao inciso I do art. 32 a redação seguinte:  
"Art. 32 - ........................ 
I - direito civil, comercial, penal,  
processual e do trabalho;" 
Justificativa 
O direito do trabalho tem sido tradicionalmente, entre nós, de natureza federal. A experiência não 
aconselha a modificação que o Projeto faz, ao excluir esse ramo do direito da competência privativa 
da União para agregá-lo, no inciso I do art. 34, à competência concorrente da União e dos Estados. 
Nossa Legislação trabalhista é avançada e deve isso à unificação. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:23050 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se ao item II do Art. 32 o seguinte:  
XX - ...rodoviária federal e florestal. 
Justificativa: 
Assim como a Polícia Federal, entendemos caber também privativamente à União legislar sobre a 
polícia rodoviária federal e a polícia florestal.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23121 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 32, Inciso IV  
Modifique-se o inciso IV do Art. 32 do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator),  
que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 32 - ..................................  
IV - requisições civis e militares em caso de  
iminente perigo e em tempo de guerra. 
Justificativa: 
A presente emenda modificativa tem objetivo de permitir que a União legisle em benefício do povo, 
em tempo de paz e em tempo de guerra.  
A União deverá poder contar, em caso de emitente perigo, incluso neste caso as grandes 
calamidades e grandes problemas ocasionais localizados, que envolvam efetivos populacionais 
ponderáveis, de tudo o que for necessário para saná-los.  
Poderá se necessitar, para enfrentar este perigo iminente, o somatório dos bens materiais e pessoais 
civis e militares disponíveis, e ainda, quando insuficientes, da suplementação pelo processo de 
requisições. 
Ocasiões poderão existir, mesmo em tempo de paz, que os recursos mais adequados e passíveis de 
requisição sejam os militares, dependendo de especificidade do perigo apresentado.  
No caso de guerra, o vulto das necessidades em muito estarão aumentadas, não se restringindo 
somente a requisições militares. As civis também serão de grande monta.  
A intensão da presente proposta é dar meios à União para resolver problemas graves e imediatos, 
com soluções práticas, objetivas e oportunas.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23122 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando o citado dispositivo  
com a seguinte redação:  
Art. 32: ....................................  
I: direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34: ....................................  
I: direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a elevação a nível constitucional, reflete a 
nova ordem social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma 
ordem econômica social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias 
fundamentais, comuns a todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para Legislarem 
sobre direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de  grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das convenções coletivas de trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, acontecendo em relação às empresas que 
tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional, a mesma dificuldade. 
A competência privativa da união para legislar sobre direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da Legislação, deve prevalecer também para o direito do Trabalho, pelos mesmos 
motivos, tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade do local, mas 
da atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23382 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos:  
Art. 32 - .......................... 
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34 - .......................... 
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário econômico e urbanístico. 
Justificativa 
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A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a elevação a nível constitucional, reflete a 
nova ordem social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma 
ordem econômica social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias 
fundamentais, comuns a todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para Legislarem 
sobre direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das convenções coletivas de trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, acontecendo em relação às empresas que 
tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional, a mesma dificuldade. 
A competência privativa da união para legislar sobre direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da Legislação, deve prevalecer também para o direito do Trabalho, pelos mesmos 
motivos, tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade do local, mas 
da atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:23591 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O Art. 32 do Projeto da Constituição da  
Comissão passa a ter a seguinte redação, em seu  
inciso I suprimindo-se, em consequência o inciso II:  
Art. 32. - Compete à União:  
- legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, econômico,  
penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho e normas gerais  
de direito financeiro, tributário, urbanístico e  
das execuções penais; 
Justificativa 
A importância da problemática econômica no mundo moderno tem levado os Constituintes dos 
diversos países a tratá-la com tal ênfase que lhe dedicaram todo um título denominado "DA ORDEM 
ECONOMICA E SOCIAL", enquanto que a doutrina a tem tratado sob a denominação de 
"Constituição Econômica". 
Esta problemática envolvendo os mais diversos aspectos da vida econômica dos países se inseria no 
âmbito de disciplinas jurídicas tradicionais, porém, não chegara a merecer, até a 2ª Guerra Mundial, o 
tratamento devido sob o aspecto especifico da política econômica. 
Desta forma, restava toda uma área de arbítrio a este respeito, contrariando os princípios 
fundamentais do Estado Democrático de Direito: Correspondendo precisamente ao conceito deste 
último é que se desenvolve o Direito Econômico como disciplina autônoma, cientificamente elaborada 
e plenamente acabada, aplicando-se à regulamentação da política econômica. 
Como tal, as Constituições mais moderadas o tem consagrado. A sua absorção na área do ensino do 
Direito, que se verificara em muitos países, deu-se no Brasil, desde 1971, pela sua introdução nos 
currículos das Faculdades de Direito de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa 
Catarina e vários outros com resultados altamente positivos de atualização dos conhecimentos 
jurídicos e formação profissional. 
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As constituições brasileiras, entretanto, ainda não a oficializaram, tal como se torna indispensável em 
nosso país para que goze do mesmo conhecimento das demais, razão pela qual apresentamos a 
presente proposição. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23596 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Propõe-se alterar a redação do inciso XI do  
art. 32, que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 32 - Cabe privativamente à União legislar sobre:  
XIX - recursos minerais, jazidas, minas e metalurgia. 
Justificativa 
Melhora apenas a redação.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23682 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do art. 32  
O Inciso I do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32 - Compete privativamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
Justificativa 
O Brasil, sendo um Estado Federativo, não comporta Legislações específicas e regionais sobre 
temas e normas jurídicas que afetam seu território de modo uniforme. 
A se manter a redação preconizada no substitutivo, voltamos legislação do início do século, quando 
existiam no Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuais civis e penais e mesmo normas 
de direito público, que, ao longo do tempo, não se compatibilizam mais com a realidade nacional.  
Ademais, não ficando sob a competência exclusiva da União a legislação trabalhista e agrária, qual 
seria a realidade jurídico administrativa de um País que caminha a passos largos para novas relações 
trabalhistas e fundiárias como se pode antever no próprio do substitutivo constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23860 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 32  
Inclua-se no artigo 32 um inciso com a  
seguinte redação:  
Art. 32. - ..................................  
Inciso... - atividades de levantamentos e  
pesquisas aeroespaciais, aquáticos e terrestres. 
Justificativa 
A União já vem dispondo sobre a matéria e a manutenção dessa competência é recomendável e 
necessária. Tais atividades são básicas e essenciais para inúmeros campos do interesse público, tais 
como: pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos, planejamento regional e urbano, 
uso e conservação do solo, mapeamento, navegação aérea e marítima e muitos outros. 
Além disso, tais atividades proporcionam informações detalhadas e precisas do território nacional, as 
quais são de alto valor estratégico. 
Por estas razões, tais atividades são consideradas indispensáveis para o Desenvolvimento e a 
Segurança Nacionais, pelo que o seu disciplinamento deve ficar a cargo da União. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23865 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 32, Inciso XIX.  
O inciso XIX, do Artigo 32, do Substitutivo,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 32. - ..................................  
XIX - Organização, efetivos, material bélico,  
instrução, Justiça Militar, garantias, convocação  
e mobilização das Polícias Militares e Corpos de  
Bombeiros. 
Justificativa 
O preceito consagrado no texto do Substitutivo é insuficiente, havendo necessidade de a União 
manter um mínimo de controle sobre as instituições mencionadas, para evitar o gigantismo, para 
circunscrever essas forças aos limites de sua emissão e para assegurar padronização em todas as 
Unidades da Federação.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23866 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 32  
Inclua-se no artigo 32 um inciso com a  
seguinte redação:  
Art. 32. - ..................................  
Inciso... - Defesa Territorial, Defesa  
Aeroespacial e Defesa Civil. 
Justificativa 
É imperativo de Segurança Nacional dar à União a competência para legislar sobre essa matéria de 
relevante importância para a sobrevivência da Nação.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23880 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos:  
Art. 32 ....................................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34 ....................................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente a nível constitucional reflete a nova ordem social, não somente assegurando os 
direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica social e unitária com princípios 
básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência dos Estados membros para legislarem sobre Direito do 
Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e tutela do 
trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação  e a 
validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação às 
empresas que tem quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional. 
A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo Provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o Direito do Trabalho, pelos mesmos motivos, 
tanto mais que no Direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas.     
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23932 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso I do art. 32.  
O Inciso I do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32.- Compete privativamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
Justificativa 
O Brasil, sendo um Estado Federativo, não comporta legislações específicas e regionais sobre temas 
e normas jurídicas que afetam seu território de modo uniforme. 
A se manter a redação preconizada no substitutivo, voltamos à égide da legislação do início do 
século, quando existiam no Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuais civis e penais e 
mesmo normas de direito público, que, ao longo do tempo, não se compatibilizam mais com a 
realidade nacional. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23999 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § Único do Art. 23.  
O § Único do Art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Lei complementar poderá autorizar os Estados  
a legislarem supletivamente sobre matérias de  
competência da União previstas neste Artigo e no  
inciso 34". 
Justificativa 
A competência da União é a de legislar uniformemente para o País.  
Assim, não se justifica que os Estados detenham o mesmo grau de competência sem estabelecer 
regras e normas sobre determinadas matérias, as quais, por sua natureza, se tornariam inócuas e 
absurdas diante da realidade jurídico-social brasileira, a não ser em caráter supletivo como agora 
proposto.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A Emenda adotada foi objeto de amplos debates entre os Srs. Constituintes optando-se pela atual 
redação. 
   
   EMENDA:24031 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê ao inciso VIII do art. 32 a seguinte redação:  
Art. 32 - ..................................  
VIII - Política de crédito, seguro, câmbio e  
transferência de valores comércio exterior e  
interestadual. 
Justificativa 
A política de seguro atualmente adotada no Brasil não induz a necessária segurança para os 
segurados e seus beneficiários.  
Na oportunidade da elaboração da nova Constituição, é indispensável que a União legisle sobre a 
matéria de maneira a tornar o Instituto consistente e acobertado de explorações, muitas vezes, 
ocorrentes por falta de procedimentos de segurança.  
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Oportuna a inclusão da competência da União para legislar sobre seguros. 
   
   EMENDA:24176 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 32, XVI  
Dê-se ao inciso XVI do artigo 32 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
Art. 32 - ..................................  
XVI - organização judiciária, do Ministério  
Público, da Defensoria Pública e organização  
administrativa dos Territórios ; 
Justificativa 
É inconcebível que continue sendo mantida no Projeto da Constituição, graças a rejeições sucessivas 
de Emendas por mim apresentadas, tamanha aberração, qual seja, a de se dispor, conforme 
estabelece o artigo 47, sobre a autonomia do Distrito Federal, ao mesmo tempo em que se o vincula, 
conforme estabelece o dispositivo ora emendado, ao disciplinamento legislativo da União.  
A presente Emenda retira a expressão “do Distrito Federal” e aprimora a redação do dispositivo.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24248 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
   Incorpore-se o inciso XVIII e parte do XXII,  
do Art. 31, e os Art. 231, 232, 233 e 234 a um  
novo inciso XII do Art. 32, renumerando-se os  
demais incisos, conforme abaixo:  
"Art. 31 ..................................................  
XXII - Explorar os serviços e instalações  
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nucleares de qualquer natureza.  
Art. 32 - Cabe privativamente à União  
legislar sobre:  
..................................................  
XI - Jazidas, minas, outros recursos  
minerais e metalurgia;  
XII - aproveitamento dos recursos hídricos e  
energéticos nacionais." 
Justificativa 
A mudança proposta visa englobar todos os artigos acima indicados, de caráter ordinário e detalhista, 
numa sentença de conteúdo maior e geral mais adequada a um texto Constitucional, de forma 
abrangente e duradoura, sintetizando consideravelmente o texto do anteprojeto constitucional e 
remetendo à legislação ordinária a regulamentação das diversas atividades em tela.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24300 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se mais um inciso ao art. 32 assim expresso:  
inciso: Recursos naturais renováveis ou não. 
Justificativa 
Imprescindível uma nova e consistente política de preservação ambiental. Destacando-se a ecologia 
no texto Constitucional, os poderes da União, por certo, procurarão enfatizar essa nova política.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24325 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - inciso X, do artigo 32  
Dê-se ao inciso X, do artigo 32, a seguinte redação:  
Artigo 32 - ................................  
X - Transporte, trânsito e tráfego nas vias  
terrestres, aquaviárias e aeroviárias. 
Justificativa 
Esta emenda oferece uma redação mais abrangente ao texto que, na forma do Substitutivo do 
Relator, é limitado e exclui a legislação sobre transporte.  
Há de se perceber que transporte, trânsito e tráfego são situações diferentes. Não se pode, pois, 
excluir o elemento “transporte” do elenco de leis de competência da União.  
Outro erro do texto emendado está em limitaria capacidade e a competência legislativa da União ao 
trânsito e ao tráfego interestadual e às rodovias e ferrovias federais. Em assim prevalecendo o 
dispositivo, o CONTRAN, órgão do Ministério de Justiça, não deverá continuar baixando normas que 
alcancem situações do trânsito e do tráfego nos Estados e nos Municípios. Por igual, o texto do 
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Substitutivo do Relator decreta a revogação do Código Nacional de Trânsito, uma vez que este não 
poderá mais viger para as rodovias estaduais e municipais.  
A emenda se reserva coerente e necessária, devendo ser acolhida.  
É a justificação.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24608 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   ADITIVA  
Acrescente-se o termo "ecológico" ao inciso II do art. 32. 
Justificativa 
Imprescindível uma nova e consistente política de preservação ambiental. Destacando-se a ecologia 
no texto constitucional, os poderes da União, por certo, procurarão enfatizar essa nova política.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando não ser a matéria de competência privativa da União, conforme 
previsto no inciso VI, artigo 34 do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:24955 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos:  
Art. 32 ....................................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34 ....................................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente a nível constitucional reflete a nova ordem social, não somente assegurando os 
direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica social e unitária com princípios 
básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência dos Estados membros para legislarem sobre Direito do 
Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e tutela do 
trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação  e a 
validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação às 
empresas que tem quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional. 
A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo Provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o Direito do Trabalho, pelos mesmos motivos, 
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tanto mais que no Direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas.     
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25156 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: - Único do art. 32.  
O § Único do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Lei complementar poderá autorizar os Estados  
a legislarem supletivamente sobre matérias de  
competência da União previstas neste artigo e no  
artigo 34". 
Justificativa 
A competência da União é a de legislar uniformemente para o País.  
Assim, não se justifica que os Estados detenham o mesmo grau de competência para estabelecer 
regras e normas sobre determinadas matérias, as quais, por suas naturezas, se tornariam inócuas e 
absurdas diante da realidade jurídico-social brasileira, a não ser em caráter supletivo como agora 
proposto.  
Parecer:   
   A Emenda traz contribuição que, embora parcial, é de relevância para o tratamento da matéria.  
Pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25157 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso I do art. 32  
O inciso I do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32 - Compete privativamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
Justificativa 
O Brasil, sendo um Estado Federativo, não comporta Legislações específicas e regionais sobre 
temas e normas jurídicas que afetam seu território de modo uniforme. 
A se manter a redação preconizada no substitutivo, voltamos à égide da legislação do início do 
século, quando existiam no Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuais civis e penais e 
mesmo normas de direito público, que, ao longo do tempo, não se compatibilizam mais com a 
realidade nacional.  
Ademais, não ficando sob a competência exclusiva da União a legislação trabalhista e agrária, qual 
seria a realidade jurídico administrativa de um País que caminha a passos largos para novas relações 
trabalhistas e fundiárias como se pode antever no próprio texto do substitutivo constitucional.  
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Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25218 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do Art. 32  
O inciso I do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32 - Compete privativamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
Justificativa 
O Brasil, sendo um Estado Federativo, não comporta Legislações específicas e regionais sobre 
temas e normas jurídicas que afetam seu território de modo uniforme. 
A se manter a redação preconizada no substitutivo, voltamos à égide da legislação do início do 
século, quando existiam no Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuais civis e penais e 
mesmo normas de direito público, que, ao longo do tempo, não se compatibilizam mais com a 
realidade nacional.  
Ademais, não ficando sob a competência exclusiva da União a legislação trabalhista e agrária, qual 
seria a realidade jurídico administrativa de um País que caminha a passos largos para novas relações 
trabalhistas e fundiárias como se pode antever no próprio texto do substitutivo constitucional.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25241 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
Suprimam-se o inciso XIX do artigo 31, o  
artigo 235 do Substitutivo e inclua-se no artigo  
32 um inciso XXIII com a seguinte redação:  
"Art. 32 - ..................... 
Inciso XXIII - normas gerais de direito  
urbano e parcelamento do solo urbano". 
Justificativa 
Não cabe à União instituir um sistema de saneamento básico e de transportes urbanos, como prevê o 
artigo 31, inciso XIX, pois são matérias próprias dos Municípios, segundo necessidades locais.  
No entanto, compete à União legislar sobre normas gerais de direito urbano e parcelamento do solo, 
motivo pelo qual transpusemos as disposições do artigo 235 para o artigo próprio.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:25731 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDAS SUPRESSIVA (PARCIAL) E ADITIVA  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator - 26-8-87.  
Art. 34 - INCISO I  
Suprima-se, no inciso I do art. 34:  
"...e do trabalho,..."  
Art. 32 - Inciso I  
Acrescente-se, no Inciso I do art. 32, a  
expressão  
"...e do trabalho", passando o dispositivo a  
ter a seguinte redação:  
"I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho. 
Justificativa 
No projeto do relator da Comissão de Sistematização foi autorizada competência concorrente da 
União e dos Estados para legislar sobre direito do trabalho. A admissão de tal princípio, sem qualquer 
restrição, poderá estabelecer um sistema anárquico nas disciplinas das relações de trabalho entre as 
diversas unidades da Federação, em prejuízo da unidade nacional. Mais própria será atribuir à União 
a competência privativa para legislar sobre tal matéria, aceito, corno previsto no parágrafo único do 
mesmo art. 32, que Lei Complementar venha a permitir que os Estados também possam legislar 
sobre o mesmo tema, naturalmente limitada a legislação estadual às questões peculiares de cada 
unidade federada. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:25756 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 32, parágrafo único  
Suprima-se o parágrafo único, do artigo 32,  
do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Tal parágrafo pretende que, mediante lei complementar, possam os Estados legislar sobre direito 
civil, comercial, penal, processual e eleitoral; bem como desapropriação, radiodifusão, informática, 
energia e serviços postais; sem esquecer portos e navegações, jazidas e minas, sistema de 
poupança e consórcios, previdência social e registros públicos; além de outras mais matérias.  
É manifesto que tal dispositivo não nos convém.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25824 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Inclua-se, no parágrafo único do art. 32, a referência ao item I. 
Justificativa 
Entendo que não se deve conferir aos Estados competências supletivas para editar normas sobre 
direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral. Essa legislação deve ser, exclusivamente, da 
esfera federal.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26038 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Logo após o termo "comercial", no inciso I,  
do art. 32, acrescentar o termo "econômico".  
O inciso emendado terá o seguinte enunciado:  
Art. 32 - Cabe privativamente a União  
legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, econômico,  
penal, processual e eleitoral; 
Justificativa 
A importância da problemática econômica no mundo moderno tem levado os Constituintes dos 
diversos países a tratá-la com tal ênfase que lhe dedicaram todo um título denominado "DA ORDEM 
ECONOMICA E SOCIAL", enquanto que a doutrina a tem tratado sob a denominação de 
"Constituição Econômica". 
Esta problemática envolvendo os mais diversos aspectos da vida econômica dos países se inseria no 
âmbito de disciplinas jurídicas tradicionais, porém, não chegara a merecer, até a 2ª Guerra Mundial, o 
tratamento devido sob o aspecto especifico da política econômica. 
Desta forma, restava toda uma área de arbítrio a este respeito, contrariando os princípios 
fundamentais do Estado Democrático de Direito: correspondendo precisamente ao conceito deste 
último é que se desenvolve o Direito Econômico como disciplina autônoma, cientificamente elaborada 
e plenamente acabada, aplicando-se à regulamentação da política econômica. 
Como tal, as Constituições mais moderadas o tem consagrado. A sua absorção na área do ensino do 
Direito, que se verificara em muitos países, deu-se no Brasil, desde 1971, pela sua introdução nos 
currículos das Faculdades de Direito de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa 
Catarina e vários outros com resultados altamente positivos de atualização dos conhecimentos 
jurídicos e formação profissional. 
As constituições brasileiras, entretanto, ainda não a oficializaram, tal como se torna indispensável em 
nosso país para que goze do mesmo conhecimento das demais, razão pela qual apresentamos a 
presente proposição. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26250 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I, do art. 32,  
a expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma  
do item I, do art. 34, ficando o referido  
dispositivo com a seguinte redação:  
Art. 32: ................................ 
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34: ..................................... 
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente a nível constitucional reflete a nova ordem social, não somente assegurando os 
direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica social e unitária com princípios 
básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência dos Estados membros para legislarem sobre Direito do 
Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e tutela do 
trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação  e a 
validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação às 
empresas que tem quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional. 
A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo Provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o Direito do Trabalho, pelos mesmos motivos, 
tanto mais que no Direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas.     
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26251 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescentar ao inciso XXII do art. 32 - suprimindo o inciso IV do art. 34.  
XXII - registro público, serviços notariais e  
custas dos serviços forenses. 
Justificativa 
Não é possível deixar a fixação do regime de custas forenses aos Estados: pode conduzir a 
disparidades que inviabilizem o acesso à Justiça.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26338 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item XVIII do art.  
32 do Substitutivo ao Projeto de Constituição, o seguinte:  
"e sua propaganda comercial". 
Justificativa 
É do conhecimento de todos que a propaganda comercial se insere no ramo do direito privado e, 
como tal, está sujeita à competência legislativa reservada à União.  
Parecer:   
   O acréscimo ao item XVIII do art. 32 do Substitutivo, como proposto na emenda, não corresponde à 
orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26412 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 32 a seguinte redação:  
Art. 32...........................  
Parágrafo único. Lei complementar poderá  
autorizar os Estados a legislarem, supletivamente,  
sobre as matérias relacionadas nos itens III, IX,  
X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXII  
deste artigo. 
Justificativa 
A Constituição deve, sempre que possível, conter comandos diretos. Assim, os itens sobre os quais 
se admite a legislação supletiva devem ser claramente enunciados.  
Esta proposta altera a competência supletiva dos Estados por entender serem inaceitáveis inúmeros 
dos pontos constantes do projeto, como, por exemplo, os relativos a direitos substantivos e adjetivos. 
Se concedida a autorização, em breve estaríamos como inúmeros Códigos estaduais, o que já foi 
superado desde a unificação processual ocorrida nos anos de 1940.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26413 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no item IX do art. 32, a  
expressão "lacustre, fluvial e marítima" por  
"aquaviária". 
Justificativa 
Esta emenda aperfeiçoa a técnica legislativa.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:26574 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   MODIFICATIVA  
Modifique-se o parágrafo único do artigo 32  
que passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 32 - Cabe privativamente à União legislar sobre:  
Parágrafo Único - Lei complementar poderá  
autorizar os Estados a legislarem sobre matérias  
relacionadas neste artigo, executados os itens II,  
IV, V, VI. VII, VIII, XII e XX. 
Justificativa 
Dada a relevância das matérias do item V (legislação sobre aguas, telecomunicação, radiodifusão, 
informática e energia) a competência deverá ser exclusiva da União, de forma a preservar a 
homogeneidade do desenvolvimento nacional e evitar que se agravem os problemas de ordem 
econômico-social.  
Parecer:   
   A Emenda merece acolhimento, no mérito. Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo do  
Relator. 
   
   EMENDA:26606 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 32  
Modifique-se no Projeto de Constituição  
Substitutivo do Relator no Artigo 32, o inciso III.  
Art. 32 - .......................... 
I - ............................ 
II - .......................... 
III - desapropriação e intervenção,  
IV –........................ 
Justificativa 
O acréscimo proposto visa compatibilizar o dispositivo com o Capítulo II – DA UNIÃO, delegando com 
a mesma competência de legislar sobre a desapropriação e intervenção na área de saúde, visto que 
o Capítulo VII – DA INTERVENÇÃO, dispõe, exclusivamente, sobre intervenção entre os poderes 
constituídos.  
Parecer:   
   A Emenda conflita com a orientação adotada pelo Relator sobre a matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26736 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao final do item I, do art. 32,  
a expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma  
do item I, do art. 34, ficando o referido  
dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. 32. ........................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34. .........................  
I - direito tributário , financeiro , penitenciário , agrário , econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional, reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para Legislarem 
sobre direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das convenções coletivas de trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, acontecendo em relação às empresas que 
tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional, a mesma dificuldade. 
A competência privativa da união para legislar sobre direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da Legislação, deve prevalecer também para o direito do Trabalho, pelos mesmos 
motivos, tanto mais que no direito do 
Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade do local, mas da atividade desempenhada pelo 
trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que fatalmente ocorrerá pela pluralidade de 
regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será quebrada em contrário às leis 
sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26745 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
  EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § Único do Art. 32.  
O § Único do Art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Lei complementar poderá autorizar os Estados  
a legislarem supletivamente sobre matérias de  
competência da União prevista neste Artigo  
excetuados os itens II, IV, VI, VII, VIII, XII, XVI, XX. 
Justificativa 
A competência da União é a de legislar uniformemente para o País.  
Assim, não se justifica que os Estados detenham o mesmo grau de competência para estabelecer 
regras e normas sobre determinadas matérias, as quais, por suas naturezas, se tornariam inócuas e 
absurdas diante da realidade jurídico-social brasileira, a não ser em caráter supletivo como agora 
proposto.  
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26757 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do art. 32  
O Inciso do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32 - Compete privativamente à União  
legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
Justificativa 
O Brasil, sendo um Estado Federativo, não comporta Legislações específicas e regionais sobre 
temas e normas jurídicas que afetam seu território de modo uniforme. 
A se manter a redação preconizada no substitutivo, voltamos à égide da legislação do início do 
século, quando existiam no Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuais civis e penais e 
mesmo normas de direito público, que, ao longo do tempo, não se compatibilizam mais com a 
realidade nacional.  
Ademais, não ficando sob a competência exclusiva da União a legislação trabalhista e agrária, qual 
seria a realidade jurídico administrativa de um País que caminha a passos largos para novas relações 
trabalhistas e fundiárias como se pode antever no próprio texto do substitutivo constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26876 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I, do art. 32,  
a expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma  
do item I, do art. 34, ficando o referido  
dispositivo com a seguinte redação:  
Art. 32: ....................................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34 ....................................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional, reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para legislarem 
sobre direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de  grandes divergências sobre a proteção e 
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tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das convenções coletivas de trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, acontecendo em relação às empresas que 
tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional, a mesma dificuldade. 
A competência privativa da união para legislar sobre direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da Legislação, deve prevalecer também para o direito do Trabalho, pelos mesmos 
motivos, tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade do local, mas 
da atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26915 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do art. 32 do substitutivo do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 32 ....................................  
V - águas, telecomunicações, radiodifusão,  
informática, telemática, robótica e energia em geral;" 
Justificativa 
A telemática e robótica são novos ramos da ciência eletrônica que estão surgindo, hoje, despertando 
grande interesse das Nações.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26916 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao item XX do art. 32 do substitutivo  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 32.....................................  
XX - a competência da polícia federal, da  
polícia rodoviária federal; 
Justificativa: 
Se compete à União organizar e manter a polícia federal e a polícia rodoviária federal, deve ela ter a 
competência legislativa de legislar, não só sobre a polícia federal, mas também da polícia rodoviária 
federal.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26960 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o item III do art. 32 do  
substitutivo do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Os Estados e os Municípios também têm necessidade de desapropriar bens particulares.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26990 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: item V do artigo 32.  
- O item V do artigo 32 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
V - águas, telecomunicações, informática e energia; 
Justificativa: 
A supressão da palavra “radiodifusão” tem um objetivo único: respeitar a conceituação 
internacionalmente adotada. “Radiodifusão” é uma parte das telecomunicações. Se cabe à União 
legislar sobre o todo “telecomunicações”, desnecessário se faz desmembrar “radiodifusão” que é, 
repetimos, uma parte das telecomunicações.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27005 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 32 do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"I - Direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, econômico, agrário e do trabalho." 
Justificativa 
As ramificações jurídicas que constituem os direitos econômico, agrário e urbanístico estão 
estreitamente ligadas à disciplina jurídica da propriedade e das obrigações, que incubem à União. O 
trabalho, por outro lado, deve obedecer a legislação uniforme, em todo o País. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:27006 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao item VII do artigo 32 do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"VII - sistema monetário e de medidas,  
títulos e garantias de metais e sistema financeiro  
nacional." 
Justificativa: 
A legislação sobre o sistema financeiro deve ser uniforme em todo o País, razão porque a 
competência para legislar na matéria deve ser exclusiva da União.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27008 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao § único do artigo 32 a seguinte redação:  
"§ único - Lei complementar poderá autorizar  
os Estados a legislarem sobre matérias  
relacionadas neste artigo, excetuados os itens I,  
II, IV, VI, VII, VIII, XII, XVI, XVII e XX." 
Justificativa: 
A proposta exclui a competência concorrente dos Estados para legislar em matéria de direito civil, 
comercial, penal, processual, eleitoral, econômico, agrário e do trabalho, tendo em vista a 
desorganização que de fato poderia resultar nas relações jurídicas se as diferentes unidades da 
Federação puderem legislar complementarmente sobre as matérias aqui mencionadas. Igualmente 
reserva-se à União a competência para legislar sobre sistemas de poupança e sorteios.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27053 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos:  
Art. 32. ... I - direito civil, comercial,  
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penal, processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34. ... I - direito tributário,  
financeiro, penitenciário, agrário, econômico  
e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para legislarem 
sobre Direito do trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação Às 
empresas que tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional.  
 A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção 
da unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o direito do trabalho, pelos mesmos motivos, tanto 
mais que no Direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27140 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 32, ITEM I:  
"Art. 32. - Cabe privativamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, processual,  
eleitoral e do trabalho". 
Justificativa 
Não se compreende que tenha sido eliminada, da competência privativa da União, a legislação 
trabalhista. 
O projeto segue uma linha sem precedentes no direito constitucional brasileiro, atribuindo a 
competência para edição da legislação do trabalho à União e Estados, no art.34, I. 
Ora, nos casos de competência concorrente, à União só cabe editar regras gerais, como o diz o 
Projeto, o que tornaria o direito trabalhista diversificado conforme os Estados do País. 
Tal circunstância, como é óbvio, geraria problemas de toda ordem, especialmente para empresas 
com estabelecimentos em vários Estados, cujos empregados acabariam sendo regidos por normas 
diferentes. 
O melhor, portanto, nesse passo, é aditar o item I, do art. 32, para fazer retornar à competência 
privativa da União a legislação do trabalho e suprimir, da competência concorrente dos Estados 
(art.34, I), a mesma atribuição. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27187 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso XI do art. 32.  
Modifique-se a redação do inciso V do art.  
32, que passará a ter a seguinte redação:  
V - Telecomunicações, radiodifusão,  
informática, energia e metalurgia; 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a matéria está adequadamente disciplinada no novo Substitutivo 
do Relator. 
   
   EMENDA:27275 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I, do art. 32,  
a expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma  
do item I, do art. 34, ficando o referido  
dispositivo com a seguinte redação:  
Art. 32: .........................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34: ...........................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para legislarem 
sobre Direito do trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação Às 
empresas que tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional.  
 A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção 
da unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o direito do trabalho, pelos mesmos motivos, tanto 
mais que no Direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a competência proposta. 
   
   EMENDA:27583 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 32, inciso XIX.  
Suprima-se do Art. 32 do Substitutivo do  
Relator o Inciso XIX. 
Justificativa: 
A mobilização, pela União, das Polícias estaduais fere os princípios da Federação e a autonomia dos 
Estados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27728 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 32, inciso XVI, do  
substitutivo do Relator.  
Acrescente-se ao Inciso XVI do Artigo 32,  
depois da expressão "Defensoria Pública", a  
expressão "da União,." 
Justificativa: 
A emenda proposta visa sanar o lapso ocorrido ao se omitir a competência da União para legislar, 
privativamente, sobre a Organização Judiciária, o Ministério Público e a Defensoria Pública não só do 
Distrito Federal e dos Territórios, mas também da própria União.  
Parecer:   
   A alteração redacional do item XVI, de art. 32 do Substitutivo proposta pela presente Emenda não 
pode prosperar, pois evidencia-se que a legislação sobre a organização do Ministério Público da 
União a ela pertence.  
O que o dispositivo objetivo atribuiu, também, à competência da União a legislação pertinente à 
organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:27731 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Art. 32 do Substitutivo.  
Acrescente-se um Inciso XXIII ao artigo  
emendado com a seguinte redação:  
"XXIII - defesa do consumidor. 
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Justificativa: 
A emenda visa atribuir à União competência para legislar sobre defesa do consumidor, até mesmo 
para que o direito Nacional, nesse aspecto, brevemente, possa chegar a um nível de evolução que 
permita a edição de um código de defesa do consumidor como já existe na Espanha em Portugal. A 
consolidação da legislação relativa aos direitos do consumidor, num único texto, é medida 
recomendável para facilitar o conhecimento das respectivas normas por parte dos destinatários 
intérpretes e aplicadores, visto que a legislação não sistematizada dificulta resultados práticos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a matéria está adequadamente disciplinada no § 36 do art. 6o. do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:28127 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I, do art. 32,  
a expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma  
do item I, do art. 34, ficando o referido  
dispositivo com a seguinte redação:  
Art. 32: .................................. 
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34: ................................ 
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para legislarem 
sobre Direito do trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação Às 
empresas que tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional.  
 A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção 
da unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o direito do trabalho, pelos mesmos motivos, tanto 
mais que no Direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28199 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
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Texto:   
   1) Suprimam-se do art. 32 os itens III, IV,  
V, a expressão "lacustre, fluvial" do item IX, e  
os itens XV, XVII, XIX, XXI e XXII.  
2) Suprima-se o parágrafo único do art. 32.  
3) Incluam-se no art. 34 os seguintes itens:  
"Art. 34 - ................................... 
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico, urbanístico,  
administrativo e do trabalho;  
XV - requisições civis, em caso de iminente  
perigo, e militares em tempo de guerra;  
XVI - águas, telecomunicações, radiodifusão,  
informática e energia;  
XVII - navegação lacustre e fluvial;  
XVIII - condições de capacidade para o  
exercício de profissões;  
XIX - sistema estatístico e cartográfico nacionais;  
XX - convocação ou mobilização das polícias  
militares e corpos de bombeiros;  
XXI - registro público e serviços notariais;  
XXII - desapropriação".  
4) Dê-se ao art. 33 a seguinte redação:  
"Art. 33 - Compete à União, Estados, Distrito  
Federal e Municípios exercer, em comum, as  
seguintes atribuições":  
Dê-se ao § 2o. do art. 34 a seguinte redação:  
Art. 34 - ................................ 
§ 2o. - Inexistindo lei federal sobre  
matéria de competência concorrente, os Estados  
poderão legislar supletivamente, para atender às  
suas peculiaridades, até que seja editada a norma  
federal."  
6) Renumere-se o art. 34 como art. 33 e o  
atual artigo 33 como artigo 34.  
7) Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:  
"Art. 34 - Compete à União, aos Estados e ao  
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
Justificativa: 
Objetivamos, com a presente Emenda, eliminar do texto constitucional desdobramentos de 
competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, tais como: competência privativa, 
competência delegada, competência comum, competência concorrente e competência suplementar.  
Com esse escopo, oferecemos Emenda visando à transferência de algumas competências privativas 
da União para a área da competência concorrente com os Estados e Distrito Federal. Assim 
procedendo, entendemos ser dispensável a previsão do parágrafo único do art. 32 (competência 
delegada), pois o que se pretende transferir por delegação pode, perfeitamente, ser da competência 
concorrente.  
Eliminada, pois, a hipótese de competência delegada – que só foi prevista em uma única Constituição 
brasileira, a de 1937, em seu art. 17 – restam para figurar no texto da futura Carta Magna brasileira 
as competências privativa, concorrente e suplementar.  
No que diz respeito à competência comum, reestruturamos a redação do “caput” do art. 33 com o 
adjetivo de deixar patente que a mesma não se refere a atribuições legislativas mas sim a tarefas a 
serem desenvolvidas pelo Estado, como um todo.  
Reelaboramos, também, a redação do § 2° do art. 34 (que diz respeito à competência supletiva), 
visando a esclarecer que a lei estadual somente vigerá até a edição da lei federal.  
Incluímos, também, a previsão do Distrito Federal no “caput” do art. 34 – que se refere à competência 
concorrente – tendo em vista que este, com base no texto constitucional, passou a ter autonomia 
política.  
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A final, sugerimos a remuneração dos artigos 33 e 34, levando-se em conta um ordenamento lógico 
de exposição da matéria.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28344 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se um item III ao art. 32 do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator),  
passando o atual item III a constituir o item IV,  
renumerando-se os seguintes:  
"Art. 32 - ................................... 
III - normas gerais sobre produção,  
comercialização e consumo, exceto a legislação  
referente a agrotóxico, biocida e defensivos  
agrícolas, cuja competência não exclui a dos  
Estados". 
Justificativa: 
A generalização do uso de biocidas, agrotóxicos e defensivos agrícolas constitui um problema novo 
com o qual se defronta a maioria das Nações. Os graves e muitas vezes irreparáveis danos causados 
ao homem e ao meio ambiente pelo uso indiscriminado de tais produtos têm levado a maioria dos 
países a estabelecerem legislações cada vez mais restritivas.  
No Brasil, a par das deficiências existentes na legislação ordinária, defronta-se com outro obstáculo, 
de natureza constitucional, para um controle efetivo dos abusos quanto a produção, comercialização 
e consumo desses produtos. Sendo um País de dimensões continentais, é extremamente difícil a 
existência de uma única legislação para realidades regionais as mais distintas e, sobretudo, é 
inexequível para a União exercer uma fiscalização efetiva, mormente sobre o comércio e consumo 
dos referidos produtos. O citado obstáculo constitucional resulta da competência exclusiva da União 
de legislar sobre a matéria, impedindo que os Estados disponham de instrumentos legais mais 
condizentes com suas realidades e que lhes permitam uma efetiva ação fiscalizadora.  
A criação de leis mais restritivas em diversos Estados, aliada a uma maior capacidade de fiscalização 
de seu cumprimento, permitiu uma enorme redução do uso excessivo dos agrotóxicos, como é o caso 
do Paraná, onde se constatou a redução de dois terços no consumo, acompanhando até mesmo de 
aumento substancial de produtividade das lavouras. No entanto, é questionada a constitucionalidade 
das legislações estaduais sobre produção, comercialização e consumo de agrotóxicos por constituir 
matéria privativa da União.  
A experiência recente das legislações estaduais sobre tal material evidencial que os Estados acham-
se melhor aparelhados para enfrentar esta enorme e complexo desafio.  
Por outro lado, os especialistas na questão, os profissionais de agronomia e os mais diversos 
movimentos ecológicos têm sido unânimes em defender a autonomia dos Estados para legislar sobre 
a produção, comércio e uso de agrotóxicos.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28419 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Reúnam-se em um só item os I e II do art. 32 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Não vemos razão para separarem os direitos civil, comercial, penal e processual dos direitos marítimo 
aeronáutico e espacial, a menos que se pretenda simplesmente alongar o texto constitucional, com 
um dispositivo desnecessário.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28447 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Art. 32 o seguinte inciso:  
XXIII - atividades de aerolevantamento,  
observada a exclusividade nesse setor, de  
entidades e empresas nacionais, públicas e  
privadas, vedada a atuação de entidades e empresas  
estrangeiras, salvo mediante expressa autorização  
do Congresso Nacional, condicionada a cláusula de  
reciprocidade. 
Justificativa: 
As atividades de aerolevantamento, em suas diversas modalidade, seja para uso cartográfico, 
geológico, sismográfico, etc. constituem espécies do gênero aerofotogrametria, Dependem, cada vez 
mais, de sofisticados e dispendiosos equipamentos de alta tecnologia e dizem respeito, desde logo, 
tanto à soberania do país em suas relações internacionais, quanto ao desenvolvimento econômico, 
pela possibilidade de exploração de seus recursos minerais e hídricos, além de aspectos relativos à 
própria segurança nacional.  
Tais atividades, atualmente, são exercidas por entes públicos e empresas privadas, que atuam 
mediante contrato, e seus acervos constituem verdadeiros bancos de dados acerca do território 
nacional.  
Não pode a União abrir mão de sua competência legislativa em relação a esse setor vital e é 
imperativa a distinção, a nível constitucional, entre operadores nacionais e estrangeiros.  
Justifica-se, por outro lado, a autorização expressa do Congresso Nacional para a atuação de 
entidades ou empresas estrangeiras, a ser definida em cada caso, quando o país não disponha de 
recursos materiais ou tecnológicos para o levantamento aéreo que seja necessário efetuar, 
condicionando-se, porém, a cláusula de reciprocidade em relação ao pais de origem, em nome da 
equidade.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por ser desnecessária previsão constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:28669 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Art. 32  
Inclua-se no artigo 32 o inciso VIII,  
renumerando-se os demais, a partir de sua  
inclusão:  
"Art. 32 - Cabe privativamente à União legislar sobre:  
I - ........................  
II - ......................  
III - ......................  
IV - .....................  
V - .....................  
VI - ....................  
VII - ...................  
VIII - ...direito de defesa do consumidor; 
Justificativa: 
Os reflexos do incipiente trabalho que está sendo desenvolvido em alguns Estados, especialmente 
nas Capitais, em defesa do direito do consumidor, estão sendo de grande valia. O consumidor se 
torna mais exigente e vai aos poucos se tornando imprescindível agente do Governo, onde é 
impossível manter fiscais de plantão, para garantir a todos os brasileiros o universo dos direitos que 
lhes são assegurados, tanto como usuário, como, também, na condição de consumidor.  
Normas, regulamentos se multiplicarão e nem todas alcançarão os objetivos pretendidos, causando 
até um emaranhado de dispositivos que poderão esboroar por terra a salutar causa da defesa do 
direito do consumidor.  
Lei a nível nacional, alcançará, após devida regulamentação, o respeito e a credibilidade que o 
homem carece.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o assunto já se encontra devidamente atendido no Capítulo I, que 
trata dos Direitos Individuais. 
   
   EMENDA:28671 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
a) - acrescente-se, após o inciso XX do  
artigo 32 do Projeto de Constituição, o seguinte inciso:  
... - competência da polícia rodoviária federal;  
b) - Acrescente-se ao artigo 194, o inciso  
II, com a seguinte redação, passando o II a III, e  
assim sucessivamente:  
"art. 194 - A Segurança Pública é a proteção  
que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das  
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I - polícia Federal;  
II - polícia rodoviária federal;  
III - polícias militares;  
IV - corpos de bombeiros militares;  
V - policiais civis;  
VI - guardas municipais." 
Justificativa: 
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Através de emenda a essa douta Comissão de Sistematização, foi a “polícia rodoviária federal” 
incluída no inciso XIII do artigo 31 deste Projeto de Constituição – Substitutivo do Relator.  
Entretanto, tal não ocorreu com a Emenda 1P16998-4, cujo texto insistimos neste instante tão 
importante da Assembleia Nacional Constituinte.  
A não inclusão da Polícia Rodoviária Federal nas Seções pleiteadas, colide inclusive com Parecer 
Favorável da consultoria Geral da República, que transcrevemos para envasamento desta emenda, 
após exaustivos estudos promovidos pela Comissão instituída pela Portaria MJ n° 474/86, com 
objetivo de estudar a transferência da Polícia rodoviária Federal para o âmbito do Ministério da 
Justiça: 
“Brasília, 17 de fevereiro de 1986 
“De acordo.  
Em 18.02.86  
As. José Sarney” 
Senhor Presidente: 
A Polícia Rodoviária Federal está sob a jurisdição do Ministério dos Transportes e, assim, cuida das 
questões de tráfego nas rodovias federais, sem definições maiores sobre sua participação, a não ser 
eventual, no combate ao crime.  
Pelas rodovias, no entanto, realizam-se tráfico de drogas, fogem sequestradores, assaltantes, 
transitam meliantes de todos os tipos, principalmente contrabandistas. Centenas de caminhoneiros 
têm sido assaltados e cargas preciosas têm sido roubadas em volume estarrecedor.  
Sem dúvida que o interesse público reclama aplicação preventiva e repressiva da lei de maneira mais 
abrangente e eficaz nas rodovias em geral, inclusive nas federais.  
Para isto a Polícia Rodoviária Federal, sem prejuízo de suas funções típicas ao transporte, poderá ser 
integrada à direção da Polícia Federal, passando para a área de competência do Ministério da 
Justiça.  
Esta simples operação de comando possibilitará o treinamento dos rodoviários no combate e 
prevenção do crime, reforço de pessoal especializado, maior rapidez nas comunicações urgentes, 
execução de planos integrados na defesa da segurança pública nas estradas e maior harmonia na 
superior execução da lei em defesa da ordem.  
Por estar a sugestão entre as atribuições do Consultor Geral da República (Decreto n° 91.656, de 17 
de setembro de 1985, art. – 4°, n° V), vimos submetê-la à apreciação de V. Exa. e, se aprovada, 
solicito autorização para coordenar as providências necessárias entre os Senhores Ministro da 
Justiça e dos Transportes, após o que, e ouvindo-se o Senhor Ministro Chefe da Casa Civil, 
preparemos os atos que a tornarão efetiva.  
Respeitosamente  
As. José Saulo Ramos 
Consultor-Geral da República 
Nada mais enfático de que a decisão já tomada pelo Presidente da República que autorizou o 
Consultor-Geral da República a coordenar as providências necessárias para tornar efetivas as 
atribuições e competências da Polícia Rodoviária Federal.  
Há que se atribuir a um lapso a não inclusão dos textos constantes das emendas ora propostas, 
merecendo seja corrigido, pois a classe acaba de defender a emenda popular nos termos da 
Resolução desta Assembleia Nacional Constituinte.  
Acreditamos que basta esperar, pois é certo o parecer favorável a este pleito.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28754 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 32 - ..................................  
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I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário, do trabalho e  
econômico;  
II - (...) XXII .............................  
§ Único - Lei Complementar poderá autorizar  
os Estados a legislarem sobre as matérias  
relacionadas neste artigo, excetuados os itens  
I,II,III,IV,VII,VIII,XII,XVI, e XX. 
Justificativa: 
Não se justifica a competência concorrente da União e dos Estados, por exemplo, para legislarem 
sobre direito do trabalho. 
Não é possível haver diferenças entre o mesmo trabalho prestado em Estados diferentes. 
Da mesma forma no que diz respeito nos direitos agrário e econômico 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28807 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 32, I  
Dê-se ao inciso I do artigo 32 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 32 - ..................................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho;" 
Justificativa: 
Emenda por mim apresentada (ES 24166-4) ao inciso I do artigo 34 propõe a exclusão da legislação 
sobre o direito do trabalho como de competência concorrente da União e dos Estados. 
A presente Emenda visa a restaurar tal cometimento privativamente à União, em benefício da 
organização da ordem jurídica que envolve as relações de trabalho. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a competência proposta. 
   
   EMENDA:28911 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   No Título IV, Capítulo II, dê-se a seguinte  
redação ao item I do Artigo 32:  
"Art. 32 ....................................  
I - direito do trabalho, direito civil,  
comercial, penal, processual e eleitoral;" 
Justificativa 
Visa esta emenda dar uma precedência à União sobre a fixação de normas gerais do direito do 
trabalho, e garantir que ela possa legislar sobre emprego e salário, deferindo a remuneração mínima 
necessária para o trabalhador satisfazer as necessidades vitais básicas, dele e de seus dependentes, 
bem como a prerrogativa de editar um código de relações do trabalho. 
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Se, conforme a redação do substitutivo do relator, em seu artigo 32, item I, compete privativamente à 
União Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral, justifica-se a inclusão, 
também, do direito do trabalho. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a competência proposta. 
   
   EMENDA:29286 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa do item IX do art. 32 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 32 - ..................................  
I (...) VIII  
IX - regime dos portos e aeroportos,  
navegação lacustre, fluviais, marítima, aérea e  
aeroespacial;  
X (...) XXII 
Justificativa: 
A emenda proposta visa dar maior precisão ao texto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29342 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do item I do art. 32 do  
Substitutivo do Relator a Projeto de Constituição.  
Art. 32 - ............................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário, do trabalho e  
econômico.  
II (...) XXII 
Justificativa: 
Há matérias sobre as quais a competência privativa da União é indispensável, até mesmo, para que 
se evite o aprofundamento das desigualdades regionais. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29443 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos.  
Art. 32 - .............................. 
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34 - .............................. 
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para legislarem 
sobre Direito do trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação Às 
empresas que tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional.  
 A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção 
da unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o direito do trabalho, pelos mesmos motivos, tanto 
mais que no Direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29871 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao parágrafo Único do art. 32 do  
substitutivo do Relator da Comissão de  
sistematização, dar a seguinte redação:  
"Parágrafo Único - lei complementar poderá  
autorizar os Estados a legislarem sobre matérias  
relacionadas neste artigo, excetuados os itens I,  
II, IV, VI, VII, VIII, VII, XVI e XX. 
Justificativa: 
A novidade da redação ora proposta é a inclusão da matéria constante do item I (legislação sobre 
direito, comercial, penal, processual e eleitoral) entre aquelas insusceptíveis de legislação 
complementar pelos Estados.  
Realmente, a omissão deve ter decorrido de mero equívoco, já que não se poderia admitir que os 
Estados federados pudessem legislar, mesmo de forma supletiva ou complementar, sobre as 
matérias de que trata o item I do art. 32.  
Quanto ao Direito Privado (Civil e Comercial) é inadmissível, no estágio atual de nossa cultura 
jurídica, que tenhamos normas diferentes em cada Estado-Membro.  
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Basta lembrar que o próprio conceito de nação pressupõe um povo submetido às mesmas leis que 
regulam a sua vida privada – a capacidade civil, o nome, o diretório sucessório, a aquisição e perda 
da propriedade, etc. devem ser iguais para todos os cidadãos de um mesmo País.  
Em países onde essa legislação era esparsa, grande foi o esforço para a unificação do Direito 
Privado.  
Bastaria lembrar que o maior mérito do Código Civil Francês de 1804 e do Código Civil Alemão de 
1896 foi justamente o de submeter toda a nação às mesmas leis civis.  
No Brasil, essa legislação sempre foi unificada, e jamais a doutrina jurídica nacional propugnou pela 
fragmentação o que levaria a situações absurdas: em um Estado, alguém é capaz – em outro não é; 
em um Estado, admitiu-se as sociedades anônimas – em outro, não; em um Estado, admitem-se as 
sociedades anônimas – em outro, não, em um Estado, o avô herda do neto – em outro, não  
Como imaginar tudo isto? 
Uma das maiores estranhezas que a nós brasileiros causa o regime federativo americano é 
justamente essa faculdade que tem os Estados Federados americanos de terem legislação própria 
sobre direito privado e direito penal. Isto não faz parte da cultura jurídica brasileira.  
Quanto ao direito eleitoral, o absurdo seria maior ainda. A justiça Eleitoral é federal, e não há 
qualquer proposta para que deixe de ser. As chamadas normas de direito eleitoral abrangem tanto o 
direito substantivo quanto o direito processual. Seria extremamente estranho que uma organização 
judiciária federal se visse forçada a aplicar regras processuais estaduais.  
É como imaginar que cada Estado tenha regras próprias para eleger seu Governador, seus 
Deputados, Vereadores e Senadores? 
Quanto ao direito processual, sua federalização ocorreu em 1941, e sua unificação foi saudada por 
todos como um grande progresso da cultura jurídica nacional.  
Nada justifica, agora, o retrocesso.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a ampliação das matérias, objeto de legislação estadual, segundo o disposto no 
parágrafo único do art. 32.  
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:30340 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso V do Art. 32 a seguinte redação:  
Art. 32 - ..................................  
V - águas, pesca, telecomunicação,  
radiodifusão, informática e energia. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva reservar à União, conforme tradição no Direito Constitucional brasileiro, a 
sua competência exclusiva para legislar sobre pesca.  
Parecer:   
   Foi intenção do Substitutivo e continua sendo do Relator do novo texto apresentado, a inclusão da 
legislação sobre a pessoa à competência concorrente, ora prevista no art. 23, VI.  
Parece-nos conveniente mudar o tratamento até então adotado pelas Constituições brasileiras, tendo 
em vista as grandes diferenças apresentadas no território nacional no que concerne à piscicultura.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:30414 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 32  
Inclua-se como inciso XXIII do Artigo 32, do  
substitutivo, o seguinte dispositivo:  
Art. 32 - ......................  
XXIII- produção, consumo e propaganda comercial. 
Justificativa: 
A propaganda comercial se insere no ramo do direito privado e, como tal, sujeito à competência 
legislativa reservada exclusivamente à União. O aperfeiçoamento do texto constitucional, neste 
particular, elidirá a iniciativa legiferante das unidades da Federal e dos municípios em matéria de 
propaganda, evitando-se distorções e excessos até frequentes contra o setor.  
Assim, em respeito à tradição federativa e no interesse do marketing e da mídia de âmbito nacional, a 
competência para legislar sobre propaganda deve ser atribuída ao Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A matéria deve ser inserida no âmbito da legislação ordinária, não sendo necessária 
previsão Constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:30503 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Artigo 32 - Acrescente-se:  
XXIII - Planos nacionais ou setoriais de  
desenvolvimento econômico social. 
Justificativa: 
A previsão de competência expressa para legislar a União sobre planos nacionais ou setoriais de 
desenvolvimento econômico e social deixa claro que o regime de planejamento é essencial e próprio 
do Governo Federal. E instituído evita que os cidadãos sejam surpreendidos com decisões arbitrárias.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31000 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 32 no que compete à  
União, o seguinte item.  
Artigo 32 - Compete à União:  
( ) legislar sobre:  
( ) a instituição e organização da defesa  
civil em todo o Território Nacional.  
Parágrafo Único - A competência da União não  
exclui a dos Estados e Municípios para legislarem  
supletivamente sobre a matéria da alínea ( ) do  
item ( ). 
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Justificativa 
A fixação da competência da União para legislar sobre defesa civil afigura-se-nos medida de todo 
oportuno, uma vez que a questão relacionada com este tema não se limita a problemas meramente 
regionais, relacionados com a seca e as inundações, abrangendo, na verdade, outras situações de 
calamidades públicas registradas em diversos pontos do território nacional, como a decorrente, por 
exemplo, de tremores de Terra, observados com certa frequência ultimamente em nosso país.  
Por suas peculiaridades no campo da prevenção, da assistência e da recuperação, a defesa civil se 
constitui, inegavelmente, assuntos de interesse da segurança interna, da paz social e do 
desenvolvimento nacional, razão pela qual deve ser assegurada à União competência originária para 
legislar a respeito, reservando-se aos Estados e Municípios, contudo, competência para legislarem 
supletivamente sobre a material. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31037 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do art. 32  
O Inciso I do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32 - Compete privativamente à União  
legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
Justificativa 
O Brasil, sendo um Estado Federativo, não comporta legislações específicas e regionais sobre temas 
e normas jurídicas que afetam seu território de modo uniforme. 
A se manter a redação preconizada no substitutivo, voltamos à égide da legislação do início do 
século, quando existiam no Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuais civis e penais e 
mesmo normas de direito público, que, ao longo do tempo, não se compatibilizam com a realidade 
nacional. 
Ademais, não ficando sob a competência exclusiva da União a legislação trabalhista e agrária, qual 
seria a realidade jurídico-administrativa de um País que caminha a passos largos para novas relações 
trabalhistas e fundiárias como se pode antever no próprio texto do substitutivo constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31038 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:  
Parágrafo Único do Art. 32  
O Parágrafo Único do Art. 32 passa a ter a  
seguinte redação:  
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" Lei complementar poderá autorizar os  
Estados a legislarem supletivamente sobre matérias  
de competência da União previstas neste Artigo e  
no Artigo 34". 
Justificativa: 
A competência da União é a de legislar uniformemente para o País.  
Assim, não se justifica que os Estados detenham o mesmo grau de competência para estabelecer 
regras e normas sobre determinadas matérias, as quais, por suas naturezas, se tornariam inócuas e 
absurdas diante da realidade jurídico-social brasileira, a não ser em caráter supletivo como agora 
proposto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31133 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do art. 32  
O Inciso I do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32 - Compete privativamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
Justificativa 
O Brasil, sendo um Estado Federativo, não comporta legislações específicas e regionais sobre temas 
e normas jurídicas que afetam seu território de modo uniforme. 
A se manter a redação preconizada no Substitutivo, voltamos à égide da legislação do início do 
século, quando existiam no Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuais civis e penais e 
mesmo normas de direito público, que, ao longo do tempo, não se compatibilizam mais com a 
realidade nacional. 
Ademais, não ficando sob a competência exclusiva da União a legislação trabalhista e agrária, qual 
seria a realidade jurídico administrativa de um País que caminha a passos largos para novas relações 
trabalhistas e fundiárias como se pode antever no próprio texto do substitutivo constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31135 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § Único do Art. 32  
O § único do Art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Lei complementar poderá autorizar os Estados  
a legislarem supletivamente sobre matérias de  
competência da União previstas neste Artigo e no  
Artigo 34". 
Justificativa: 
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A competência da União é a de legislar uniformemente para o País.  
Assim, não se justifica que os Estados detenham o mesmo grau de competência sem estabelecer 
regras e normas sobre determinadas matérias, as quais, por sua natureza, se tornariam inócuas e 
absurdas diante da realidade jurídico-social brasileira, a não ser em caráter supletivo como agora 
proposto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31323 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 32  
Suprima-se o inciso III do art. 32.  
"Fica suprimido o inciso III do art. 32". 
Justificativa: 
A proposta não nos parece das mais felizes, vez que “desapropriação” faz parte do Direito Civil e do 
Direito Processual Civil, descabendo, portanto, sua previsão em dispositivo constitucional autônomo.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31530 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar o inciso XIX, do Artigo 32 do  
Substitutivo do Relator, passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 32 - ................................  
XIX - organização, atribuição, efetivo,  
material bélico, instrução específica e garantia  
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros  
Militares, bem como as normas de sua convocação,  
inclusive mobilização. 
Justificativa: 
A redação ora proposta constou integralmente dos anteprojetos das Comissões Temáticas n°s II e IV.  
As Polícias Militares desempenham, a par de sua missão precípua de Ordem Pública, um papel 
relevante e subsidiário na Segurança Interna, em tempo de paz, e na Defesa territorial em tempo de 
guerra.  
Aos Estados continua assegurada a competência para suplementar a legislação federal nesse 
particular assunto.  
Parecer:   
   A alteração redacional proposta ao item XIX, do art. 32 do Substitutivo não procede, face ao 
detalhamento sugerido.  
Não obstante outra formula redacional atende sido adotada no novo Substitutivo não se identifica ela 
com o modelo ora proposto.  
Pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:31577 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I do art. 32 a  
expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma do  
item I do art. 34, ficando assim redigidos os  
citados dispositivos.  
Art. 32......................................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34......................................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário econômico e urbanístico. 
Justificativa 
A universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para legislarem 
sobre Direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação às 
empresas que tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional. 
A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o Direito do Trabalho, pelos mesmos motivos, 
tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário Às leis sociológicas. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a competência proposta. 
   
   EMENDA:31626 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Modificado: art. 32, inciso XXI.  
Substitua-se o inciso XXI, do art. 32, pelo seguinte:  
"XXI - Seguridade, previdência social e  
proteção da saúde". 
Justificativa: 
A modificação proposta visa melhor adequar a disposição sob exame com inciso XII do art. 34, que 
trata da “previdência social, proteção e defesa da saúde”, que ora estamos transpondo para o 
dispositivo sob exame, propondo a supressão daquele outro.  
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Nossa expectativa é de que a proposta melhor discipline a matéria e atenta aos objetivos colimados 
pelo Relator do Substitutivo.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31750 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se as expressões "Lei complementar  
poderá autorizar" do Parágrafo Único do art. 32 do  
Substitutivo do Relator, substituindo-se as  
expressões "a legislarem" por poderão legislar. 
Justificativa: 
A competência estadual para legislar sobre as matérias indicadas no parágrafo não pode ficar 
dependente de lei complementar federal, a atribuição ficará esvaziada pelo retardamento da edição 
legislativa complementar, como pode resultar por ela comprometida. Ou o constituinte quer dar a 
atribuição e o faz claramente ou será melhor deixar de fazê-lo do que suscitar controvérsias 
prejudiciais à sistemática da distribuição de competências.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31769 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 32, inciso I.  
Substitua-se o inciso I do art. 32 pelo seguinte:  
"I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho." 
Justificativa: 
Pretende-se com a presente emenda, acrescentar o Direito do Trabalho, como matéria a ser 
legislada, privativamente, pela União. 
As normas de Direito do Trabalho devem ser uniformes em todo o território nacional, como forma 
melhor de adequar os interesses dos empregadores e dos empregados a nível nacional. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31784 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 32.  
Suprima-se o inciso XV do art. 32.  
"Fica suprimido o inciso XV do art. 32". 
Justificativa: 
As disposições constantes do inciso sob exame não estão muito claras quanto aos seus objetivos. 
Com efeito, fica difícil de se saber a pretensão da proposta. Como parece tratar-se de condições para 
fiscalizações do exercício das profissões (Conselhos Federais e Estaduais) regulamentadas, melhor 
será que se remeta a matéria à competência do Direito do Trabalho, sem necessidade de quaisquer 
adaptações.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31785 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 32, Parágrafo único.  
Substitua-se o parágrafo único do art. 32 pelo seguinte:  
"Parágrafo único. Lei complementar deverá  
estabelecer critérios para os Estados legislarem  
sobre matérias constantes deste artigo, exceto os  
incisos II, IV, VI, VII, VIII, XII, XVI e XX". 
Justificativa: 
A alteração proposta visa melhor técnica legislativa, vez que nos parece que a lei complementar 
deverá fixar critérios e não “poderá autorizar”, como consta. Trata-se de matéria muito mais de forma 
do que propriamente de fundo.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31861 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item VII do artigo 32 do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"VII - sistema monetário e de medidas,  
títulos e garantias de metais e sistema financeiro  
nacional." 
Justificativa: 
A legislação sobre o sistema financeiro deve ser uniforme em todo o País, razão porque a 
competência para legislar na matéria deve ser exclusiva da União.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:31993 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 32 do  
substitutivo do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Não convém que, mesmo através de lei complementar, a União transferida aos Estados a 
competência de legislar sobre as matérias mencionadas no parágrafo que se quer suprimir, uma vez 
que isso poderia implicar na falta de unidade de tratamento por parte dos Estados das matérias 
tratadas.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32187 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva Ao Capítulo II Do Título IV  
Da União  
Substitua-se o texto constante do Capítulo II  
do Título IV do projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte  
redação:  
Título IV  
Capítulo II  
Da União  
[...] 
Art. 31 - Cabe privativamente à União  
legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário, do trabalho e  
econômico.  
Título do IV  
Cont. do Capítulo II  
II - direito marítimo, aeronáutico e  
espacial;  
III - desapropriação;  
IV - requisições civis, em caso de iminente  
perigo, e militares em tempo de guerra;  
V - águas, telecomunicações, radiodifusão,  
informática e energia;  
VI - serviço postal;  
VII - sistema monetário e de medidas,  
títulos e garantias dos metais;  
VIII - política de crédito, câmbio e  
transferência de valores, comércio exterior e  
interestadual;  
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IX - regime dos portos e aeroportos,  
navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e  
aeroespacial;  
X - trânsito e tráfego interestadual,  
rodovias e ferrovias federais;  
XI - jazidas, minas, outros recursos minerais  
e metalurgia;  
XII - nacionalidade, cidadania e  
naturalização;  
XIII - populações indígenas;  
XIV - emigração, imigração, entrada,  
extradição e expulsão de estrangeiros;  
XV - condições de capacidade para o exercício  
de profissões;  
XVI - organização judiciária, do Ministério  
público e da Defensoria Pública do Distrito  
Federal e dos Territórios e organização  
administrativa destes;  
XVII - sistemas estatístico e cartográfico  
nacionais;  
XVIII - sistemas de poupança, consórcios e  
sorteios;  
XIX - convocação ou mobilização das polícias  
militares e corpos de bombeiros;  
XX - competência da polícia federal;  
XXI - seguridade social;  
XXII - registro público e serviços notariais.  
Parágrafo único - Lei complementar poderá  
autorizar os Estados a legislarem sobre matérias  
relacionadas neste artigo, excetuados os itens II,  
IV, VI, VII, VIII, XII, XVI e XX  
[...] 
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 imperfeiçoes 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 consciência: 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 não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32242 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir o Parágrafo único do art. 32. 
Justificativa: 
A unidade nacional repousa em grande parte na identidade do Direito substantivo.  
Outorgar mesmo que por lei complementar, competência aos Estados para legislar em matéria de 
Direito Civil ou Penal ou sobre condições de capacidade para o exercício de profissão será um passo 
perigoso no sentido de quebra da unidade da federação.  
Parecer:   
   A Emenda é procedente. Somos pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:32344 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   O inciso I do Art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32 - compete privativamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
Justificativa 
O Brasil, sendo um Estado Federativo, não comporta legislações específicas e regionais sobre temas 
e normas jurídicas que afetam o seu território de modo uniforme. 
A se manter a redação preconizada no Substitutivo, voltamos à égide da legislação do início do 
século, quando existiam no Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuais civis e penais e 
mesmo normas de direito público, que, ao longo do tempo, não se compatibilizaram mais com a 
realidade nacional. 
Ademais, não ficando sob a competência exclusiva da União a legislação trabalhista e agrária, qual 
seria a realidade jurídico administrativa de um País que caminha a passos largos para novas relações 
trabalhistas e fundiárias como se pode antever no próprio texto do substitutivo constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32419 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 32  
TEXTO  
Art. 32 - Compete exclusivamente à União  
Federal legislar sobre as seguintes matérias:  
I - direito civil e comercial, penal,  
processual, eleitoral, marítimo, aeronáutico,  
espacial e do trabalho;  
II - organização e funcionamento dos serviços  
federais;  
III - desapropriação;  
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IV - requisições civis, em caso de perigo  
iminente e militares, em tempo de guerra;  
V - águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal, energia elétrica, térmica, nuclear  
ou qualquer outra;  
VI - sistema monetário e de medidas, título e  
garantia dos metais;  
VII - política de crédito, câmbio,  
transferência de valores para fora do País,  
comércio exterior e interestadual.  
VIII - navegação marítima, fluvial e lacustre;  
IX - regime dos portos;  
X - tráfego nacional, interestadual e  
rodovias federais;  
XI - jazidas, minas, outros recursos minerais  
em potenciais de energia hidráulica, bem como o  
regime de sua exploração e aproveitamento;  
XII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  
XIII - populações indígenas;  
XIV - emigração e imigração, entrada,  
extradição e expulsão de estrangeiros;  
XV - condições de capacidade para o exercício  
das profissões;  
XVI - símbolos nacionais;  
XVII - organização judiciária e o Ministério  
Público do Distrito Federal e dos Territórios e  
organização administrativa dos Territórios;  
XVIII - sistema estatístico e cartográfico nacionais;  
XIX - outras matérias necessárias ao  
exercício da competência legislativa e dos poderes  
que lhe são concedidos nesta Constituição. 
Justificativa 
A emenda visa a retomar a proposta da Comissão de Estudos Constitucionais, em nosso entender 
mais consentânea com a melhor orientação do federalismo moderno.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32421 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 32  
TEXTO  
"Parágrafo único - lei federal poderá,  
mediante a especificação do conteúdo e termos do  
exercício, autorizar os Estados a legislação sobre  
as matérias da competência exclusiva da União Federal." 
Justificativa: 
A emenda visa a admitir a legislação estadual no domínio da competência legislativa federal sem 
discriminação, antecipada, das matérias em relação às quais ela não é admitida.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:32462 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição -  
Substitutivo do Relator  
Inclua-se no art. 32 do Projeto os seguintes  
incisos e, em consequência, dê-se nova redação ao  
art. 34:  
"Art. 32: ..................................................  
XXIV - direito agrário, econômico e do  
trabalho;  
XXV - direito penitenciário;  
XXVI - previdência social.  
Parágrafo Único. Lei complementar poderá  
autorizar os Estados a legislarem sobre as  
matérias relacionadas neste art. excetuados os  
itens II, IV, VI, VII, VIII, XVI, XX e XXIV.  
.............................................  
Art. 34. Compete à União e aos Estados  
legislar sobre:  
I - direito tributário, financeiro e urbanístico;  
II - orçamentos;  
III - juntas comerciais;  
IV - custas dos serviços forenses;  
V - produção e consumo;  
VI - florestas, caça, pesca, fauna e  
conservação da natureza, proteção ao meio ambiente  
e controle da poluição;  
VII - proteção ao patrimônio histórico,  
cultural, artístico, turístico e paisagístico;  
VIII - responsabilidade por dano ao meio  
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de  
valor artístico, estético, histórico, turístico e  
paisagístico;  
IX - educação, cultura, ensino e desporto;  
X - criação, funcionamento e processo do  
juizado de instrução e de pequenas causas;  
XI - proteção e defesa da saúde;  
XII - assistência judiciária e Defensoria Pública;  
XVIII - normas de proteção a pessoas  
portadoras de deficiências.  
Parágrafos único. A competência federal para  
legislar sobre as matérias constantes deste art,  
não exclui a legislação estadual supletiva ou  
complementar." 
Justificativa: 
O art. 34 do Projeto permite o exercício da competência legislativa concorrente pela União e Estados, 
nas diversas matérias que elenca. Outrossim, pelo conteúdo do § 1° deste dispositivo, limita-se a 
competência da União a expedição de normas gerais.  
A experiência adquirida ao longo do tempo, tem particular no debate doutrinário que se travou, 
demonstra que o conceito de normas gerais circunscreve-se à conceituação dos institutos inerentes a 
cada matéria disposta no artigo.  
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Todavia, pode-se facilmente constatar que algumas delas, em razão da necessária uniformidade 
nacional que deve presidir o seu disciplinamento, exorbitam a área de atuação dessas unidades 
federativas.  
Com efeito, basta, por exemplo, imaginar cada Estado legislativo sobre direito agrário, econômico, do 
trabalho, penitenciário e sobre previdência social, que facilmente se constatará o caos que se 
instalaria no País, com total instabilizarão das relações jurídicas privadas.  
Dessa forma, propõe-se sejam essas matérias incluídas na competência da União, sem prejuízo de, 
mediante lei complementar, serem autorizados os Estados a legislarem sobre elas.  
Por outro lado, de maneira a compatibilizar a proposta ora apresentada ao disposto no art. 34, 
suprime-se de seu corpo os temas anteriormente mencionados, ressalvando, ainda, no parágrafo 
único, que, mesmo existindo lei federal disciplinando as matérias relacionadas nesse dispositivo, 
legislação estadual que lhe seja supletiva ou complementar poderá ser editada.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32522 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modificar o inciso XIX, do Artigo 32 do  
Substitutivo do Relator, passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 32 - ................................  
XIX - organização, atribuição, efetivo,  
material bélico, instrução específica e garantia  
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros  
Militares, bem como as normas de sua convocação,  
inclusive mobilização. 
Justificativa: 
A redação ora proposta constou integralmente dos anteprojetos das Comissões Temáticas n°s II e IV.  
As Polícias Militares desempenham, a par de sua missão precípua de Ordem Pública, um papel 
relevante e subsidiário na Segurança Interna, em tempo de paz, e na Defesa territorial em tempo de 
guerra.  
Aos Estados continua assegurada a competência para suplementar a legislação federal nesse 
particular assunto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32528 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Modificar o parágrafo único do artigo 32 para a seguinte redação:  
Artigo 32 - Cabe privativamente à União legislar sobre:  
Parágrafo único - Lei Complementar poderá  
autorizar os Estados a legislarem sobre matérias  
relacionadas nesta artigo, excetuados os II, IV,  
VI, VII, VII, XII, XVI e XX. 
Justificativa: 
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Dada a relevância das matérias do item V (águas telecomunicações, radiodifusão, informática e 
energia) a competência deverá ser exclusiva da União, de forma a preservar a homogeneidade do 
desenvolvimento nacional e evitar que se agravem os problemas de ordem econômico-social.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32835 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
Acrescente-se ao art. 32 o inciso XXIII  
XXIII - normas gerais do direito urbano e  
parcelamento do solo urbano.  
Mantido o parágrafo único.  
Suprima-se o art. 235. 
Justificativa: 
O lugar próprio para a competência legislativa da União é o art. 32. Assim como esforço 
sistematizador, o art. 235 deve ser suprimido e incluído como inciso do art. 32.  
Parecer:   
   O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33127 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 32, do Capítulo  
II, do Título IV, do Substitutivo do Sr. Relator  
da Comissão de Sistematização.  
Proponho a seguinte redação para o  
dispositivo emendado:  
"Art. 32 - Compete à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal, agrário,  
econômico, eleitoral marítimo, aeronáutico,  
espacial, processual e do trabalho, e normas  
gerais de direito financeiro, tributário  
urbanístico e das execuções penais;  
II - desapropriação;  
III - requisição de bens e serviços civis, em  
caso de perigo iminente, e militares, em tempo de  
guerra;  
IV - águas, telecomunicações, informática,  
serviço postal e energia;  
V - sistema monetário e de medidas, título e  
garantia dos metais;  
VI - política de crédito, câmbio e  
transferência de valores; comércio exterior e  
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interestadual;  
VII - navegação lacustre, fluvial, marítima,  
aérea e aeroespacial, bem assim o regime dos portos;  
VIII - trânsito e tráfego interestadual e  
rodovias e ferrovias federais;  
IX - jazidas, minas, outros recursos minerais  
e metalurgia;  
X - nacionalidade, cidadania e naturalização;  
XI - populações indígenas, inclusive garantia  
de seus direitos;  
XII - emigração, imigração, entrada,  
extradição e expulsão de estrangeiros;  
XIII - condições de capacidade para o  
exercício das profissões;  
XIV - organização judiciária, do Ministério  
Público e da Defensoria Pública do Distrito  
Federal e dos Territórios; organização  
administrativa dos Territórios;  
XV - sistemas estatísticos e cartográfico nacionais;  
XVI - sistemas de poupança, consórcios e sorteios;  
XVII - estrutura básica e condições gerais de  
convocação das Polícias Militares e do Corpo de  
Bombeiros;  
XVIII - normas gerais sobre produção e consumo;  
XXIX - seguridade social,  
XX - diretrizes e bases da educação nacional;  
XXI - florestas, caça, pesca e conservação da  
natureza, proteção ao meio ambiente e controle da  
poluição e atividades nucleares;  
XXII - normas gerais sobre saúde; e  
XXIII - pessoas portadoras de deficiência  
física de qualquer natureza, inclusive  
disciplinando os seus direitos. 
Justificativa 
O dispositivo emendado é contraditório e de má técnica redacional, ao tratar de competência privativa 
da União e, em seu parágrafo único, admitir a legislação concorrência dos Estados. Melhor a redação 
proposta, de acordo com a sistemática adotada no Projeto da Comissão de sistematização. 
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:33128 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 32, do Capítulo  
II, do Título IV, do Substitutivo do Sr. Relator  
da Comissão de Sistematização.  
Adicione-se onde couber, no dispositivo  
emendado, a seguinte expressão:  
"direito econômico" 
Justificativa: 
O Direito Econômico tem modernamente despontado para preencher os vazios que permeiam os 
tradicionais ramos do Direito que têm vinculação com o fenômeno da produção e da circulação das 
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riquezas, tendo por objetivo “possibilitar um estudo sistemático de várias matérias que dificilmente se 
enquadrariam nos esquemas tradicionais, e que, por isso mesmo, têm sido até o presente relegada a 
um injustificável plano secundário, quando não a um silêncio completo da doutrina jurídica oficial”, na 
lição de Fábio Konder Comparato. É necessário que esse Direito seja legislado pela União, 
considerando a diversidade de novas situações jurídicas que a sociedade moderna tem propiciado e 
que estão a exigir solução do direito positivo. São os problemas que envolvem, por exemplo, as 
relações de economia mista, ou seja, as técnicas contratuais de colaboração da iniciativa privada com 
o poder público. São também os problemas autárquica pertinentes às empresas públicas, quais 
sejam sua natureza de entidade autárquica, para efeito de aplicação dos princípios da imunidade 
tributária, de privilégios processuais referentes a prazo, além da necessidade ou não de registro para 
aquisição de personalidade jurídica etc... Muitos outros aspectos há que necessitam de solução do 
Direito, mas que não se enquadram nitidamente em nenhum de seus ramos tradicionais, como os 
casos citados exemplificam.  
Deixar a União de legislar sobre Direito Econômico significa atribuí-lo à legislação supletiva dos 
Estados-membros, perdendo a União a possibilidade de valer-se de um importante segmento do 
Direito, necessário à modernização de nossa economia. De outro lado, a regulamentação do Direito 
Econômico pelos Estados pode significar não só tratamento divergente de situações iguais, de acordo 
com a região do País, como também a má normatização desse Direito pode vir a gerar enormes 
embaraços à atividade produtiva nacional.  
Por todos esses aspectos, e ainda muitos outros que não tenho agora oportunidade de relacionar, 
solicito seja acatada a emenda. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não ser necessária previsão constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:33227 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
a) Acrescente-se ao final do Inciso XIII do  
Art. 32, o seguinte período:  
XIII - "..., inclusive a criação, a ampliação  
ou a redução de áreas reservadas ou a reservar aos  
índios".  
b) Em consequência, o Inciso XIII, do Art. 32  
passa a ter a seguinte redação:  
XIII - "Comunidades indígenas, inclusive a  
criação, ampliação ou a redução de áreas reservadas  
ou a reservar aos índios". 
Justificativa: 
A substituição de “populações” por comunidades se prende ao plano filosófico, onde o radial “populi’” 
se refere a Povo, um dos caracteres indispensáveis à existência do Estado. Ora, o BRASIL, conforme 
o estatuído no Art. 1° desse substitutivo, “é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros, 
irmanados num povo que visa a constituir uma sociedade livre, justa e solidária”, não cabendo outro 
tipo de fundamento na constituição da República Federativa do Brasil.  
Por outro lado, deixou de ser contemplado, como obrigação privativa atribuída à União, “a criação, a 
ampliação e a redução de áreas de terras reservadas ou a reservar aos índios”.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33310 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao art. 32, inciso I, que passa à seguinte forma:  
"Art. 32 - Cabe privativamente à União  
legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral, "agrário e do trabalho;"  
Obs.: A parte aditada está sublinhada. 
Justificativa: 
Esta emenda é o complemento lógico de outra que também apresentamos, excluindo a competência 
concorrente dos Estados para legislar em matéria de Direito Agrário e do Trabalho. 
A necessidade deste dispositivo é evidente, para evitar futuros conflitos nascidos da existência de 
normas diferentes em relação a cada Estado, caso prevalecesse o texto constante do Projeto. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a competência proposta. 
   
   EMENDA:33417 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Do artigo 32 suprima-se o parágrafo único. 
Justificativa: 
A concorrência entre as áreas de jurisdição poderia tornar ingovernável o país. Já que não se pode 
delimitar de forma mais clara cada área, é preferível deixar-se apenas a legislação suplementar para 
os Estados e Municípios, fixando a lei federal a forma de aplicação do disposto no artigo.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33469 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Acrescente-se um inciso XXIII ao artigo 32 do  
Projeto de Constituição:  
"XXIII - normas gerais de licitação e  
contratação em todas as modalidades, para a  
Administração Pública, direta e indireta, nos três  
níveis de governo, inclusive para as fundações e  
empresas sob seu controle". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   Pela rejeição, por ser desnecessária previsão Constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:33497 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I, do art. 32,  
a expressão "do trabalho", suprimindo-se a mesma  
do item I, do art. 34, fincando o referido  
dispositivo com a seguinte redação  
Art. 32: .......................  
I - direito civil, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho.  
Art. 34: .....................  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, agrário, econômico e urbanístico. 
Justificativa 
a universalização do Direito do Trabalho e a sua elevação a nível constitucional reflete a nova ordem 
social, não somente assegurando os direitos daqueles que trabalham, mas de uma ordem econômica 
social e unitária com princípios básicos para a estabilidade das garantias fundamentais, comuns a 
todos os trabalhadores. 
Atribuir-se constitucionalmente à competência concorrente dos Estados membros para legislarem 
sobre Direito do Trabalho será propiciar o aparecimento de grandes divergências sobre a proteção e 
tutela do trabalho, capaz de por em perigo a segurança, a estabilidade social e econômica da Nação 
e a validade das Convenções Coletivas de Trabalho a nível nacional ou interestadual que não 
encontrarão a necessária unicidade de regras básicas, o mesmo acontecendo em relação às 
empresas que tem seu quadro de pessoal organizado de forma e âmbito nacional. 
A competência privativa da União para legislar sobre Direito Público e Privado, para a manutenção da 
unicidade do direito material, prevalente entre nós desde o Governo provisório para evitar a 
pluralidade da legislação, deve prevalecer também o Direito do Trabalho, pelos mesmos motivos, 
tanto mais que no direito do Trabalho há de se ter em mente a peculiaridade não do local, mas da 
atividade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A diferenciação desse direito, o que 
fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras, o enfraquecerá e a integração e a uniformidade será 
quebrada em contrário às leis sociológicas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33642 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator -  
Título IV - da Organização do Estado  
Capítulo II - Substitua-se o Art. 32, item I,  
pelo seguinte:  
I - direito civil, agrário, comercial, penal,  
processual, eleitoral e do trabalho. 
Justificativa: 
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O direito agrário é, hoje, especialidade nas escolas de direito e nos pretórios do País.  
A própria emenda n° 1 dos Ministros Militares reconheceu no “Art. 8°, XVIII, b) – direito civil, 
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.”  
Quanto à legislação do trabalho é historicamente da União.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33826 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 32, item XX  
Acrescente-se, no item XX do art. 32, a  
referência à Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa: 
Não se justifica tratar, isoladamente, nesse item, a legislação sobre a competência da Polícia Federal, 
olvidando a Polícia Rodoviária Federal.  
Talvez se possa considerar redundante o dispositivo, em face do disposto no art. 31, item XIII, que já 
prevê a “organização” desses organismos militares.  
Parecer:   
   Pela aprovação, tal como propõe o Ilustre Constituinte. 
   
   EMENDA:33953 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo único do art. 32,  
após a palavra "legislarem" o seguinte "em caráter supletivo". 
Justificativa: 
Somente se pode admitir a legislação estadual em caráter supletivo, sob pena de desmoronamento 
do próprio ordenamento jurídico-constitucional.  
Parecer:   
   A aprovação da Emenda supressiva ao dispositivo objetivado torne prejudicada a presente 
Emenda. 
   
   EMENDA:33976 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Propõe-se adicionar como inciso do Art. 32,  
renumerando-se os demais:  
Art. 32. - Cabe privativamente à União  
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legislar sobre:  
............................................  
XXII - diretrizes e bases da educação nacional;  
............................................ 
Justificativa: 
É necessário que, apesar de competência concorrente para legislar entre União e Estados, que a 
União tenha competência privativa para legislar sobre as diretrizes e as bases da educação nacional, 
rejeitando-se as autonomias dos Estados e o interesse de descentralizar ações no nível municipal, 
mas definindo normas gerais que estabeleçam coerência e articulação das responsabilidades pelas 
ações de educação escolar.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que propõe a inclusão de item no art. 32 do Substitutivo, atribuindo à União 
competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.  
O acréscimo é necessário.  
Pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:34129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, ao final do item I do artigo  
32 do Substitutivo do relator, a expressão "do trabalho". 
Justificativa: 
O substitutivo do Relator atribui aos Estados membros a faculdade de legislar sobre o Direito do 
Trabalho.  
A referida atribuição concorrente poderá resultar em divergências sobre a tutela do trabalho, criando 
dificuldades para empresas de âmbito nacional que poderiam eventualmente ficar sujeitas à 
legislação sujeita trabalho em Estados onde tivessem suas filiais.  
A emenda visa preservar a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho, 
que vem sendo observada desde a Revolução de 1930, quando teve início a real evolução desse 
ramo do Direito em nosso País.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34170 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
a) Suprimir o inciso I do art. 34.  
b) Incluir no artigo 32 o seguinte inciso:  
"... - normas gerais sobre direito  
tributário, financeiro, penitenciário, agrário,  
econômico, urbanístico e de trabalho"  
c) Alterar a redação da alínea a, inciso I,  
art. 37, para:  
"a) as matérias de sua competência, e  
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suplementar a legislação federal em assuntos de  
seu interesse". 
Justificativa: 
A presente emenda sugere o retorno ao texto do Anteprojeto apresentado um junho de 1987. Com tal 
alteração não há riscos de interferências indevida da União e Estados sobre assuntos de nítida 
autonomia municipal, como é o caso do direito urbanístico.  
Parecer:   
   Embora válida a argumentação, o acréscimo proposto pelo autor da Emenda, colide com a 
orientação adotada pelo Substitutivo, que no inciso I, do artigo 34, confere à União, Estados e Distrito 
Federal, legislar concorrentemente sobre a matéria objeto da propositura. 
   
   EMENDA:34401 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único do art. 32, do  
Substitutivo do Relator do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 32 - .......................... 
Parágrafo Único - Os Estados poderão legislar  
supletiva ou complementarmente sobre as matérias  
previstas neste artigo". 
Justificativa: 
Não tem sentido a própria Constituição não prever as matérias sobre as quais poderão os Estados 
legislar supletiva ou complementarmente.  
É despropositado deixar essa decisão para o Congresso.  
Parecer:   
   A aprovação da Emenda supressiva ao dispositivo objetivado torne prejudicada a presente 
Emenda. 
   
   EMENDA:34529 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dar ao parágrafo único do art. 32 a seguinte redação:  
Parágrafo Único: Lei complementar poderá  
autorizar os Estados a legislarem sobre questões  
específicas das matérias relacionadas neste  
artigo, desde que não causem risco à soberania e  
unidade nacionais. 
Justificativa: 
Permite-se a competência legislativa aos Estados, concedido por lei complementar, mas, tão só, para 
questões específicas, e com cuidado de não colocarem em risco a soberania e a unidade nacionais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que as matérias relacionadas no artigo 32 são de competência 
privativa da União. De outra parte, o Substitutivo do Relator já assegura aos Estados a reserva das 
competências que não lhes sejam vedadas no texto Constitucional. 
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   EMENDA:34652 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 32, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição.  
Acrescente-se ao Art. 32, em epígrafe, o  
seguinte inciso, onde couber:  
(Art. 32 - Cabe privativamente à União  
Legislativa sobre:)  
( ) - atividade nucleares, de qualquer natureza; 
Justificativa: 
O Substitutivo estabelece, em seu Art. 234, o monopólio da União sobre a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minerais nucleares.  
Seu Art. 31, por sua vez, atribui à competência da União; 
“XXII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal 
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes requisitos:  

a) Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos; 
b) sob regime de concessão ou permissão é autorizada a utilizada a utilização de radioisótopos 

para pesquisa e usos medicinas, agrícolas, industriais e atividades análogas; 
c) a responsabilidade por danos nucleares independe da existência de culpa.”  

O espirito constituinte submete ao monopólio estatal da União todas as atividades nucleares.  
Nada mais necessário, portanto, que atribuir a esta mesma União a capacidade privativa de legislar 
sobre a matéria.  
Sana-se o natural esquecimento.  
Parecer:   
   O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34653 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, item IV, no art. 32, com a  
seguinte redação, renumerando-se o atual item IV e  
os subsequentes:  
"IV - parcelamento do solo;" 
Justificativa: 
Para guardar coerência com o art. 249, 34, I e o 32, III.  
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:34952 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item XX do art. 32. 
Justificativa: 
A matéria já está suficientemente tratada no item XIII do art. 31. Se compete a União organizar a 
polícia federal, e ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente, e de legislar sobre todas as 
matérias de competência da União o item XX emendado é desnecessário.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35016 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item XIX do art. 32:  
Art. 32. - ..................................  
XIX - Organização, efetivo, instrução e  
armamento das polícias militares e convocação ou  
mobilização das políticas militares e corpos de  
bombeiros militares estaduais; 
Justificativa: 
A emenda se afigura prudente e necessária para preservar o equilíbrio do sistema federativo e a 
unidade nacional. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35061 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 32 do  
substitutivo do projeto de constituição. 
Justificativa: 
O parágrafo único do art. 32 deve ser suprimido pois a sua adoção geraria enorme tumulto jurídico, 
pois permitiria aos estados legislar também sobre matéria de competência exclusiva da união, ou 
mesmo de assuntos que merecem tratamento uniforme, não podendo ser permitida a sua disciplina 
pelos diversos estados da federação, sob pena de inviabilizar importantes setores da vida nacional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35102 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 28 a seguinte redação:  
"Art. 28. ..................................  
§ 2o. Os Territórios Federais integram a  
União, podendo ser divididos em Municípios, aos  
quais se aplicarão, no que couber, o disposto no  
Capítulo IV deste Título."  
Suprima-se a expressão "e os Territórios"  
dos itens XII e XIII do art. 31, do item XVI do  
art. 32, do item VII do art. 134, do art. 136, do  
item I do art. 139, do § 2o. do art. 142, do item  
II do § 2o., do art. 144, da alínea "c" do item I  
do art. 148, da alínea "a" do item I do art. 151,  
da alínea "a" do item II do art. 151, da alínea  
"b" do item II do art. 151, do item III do art.  
151, do item IV do art. 179, do parágrafo único do  
art. 179, da Seção VIII do Capítulo IV e da alínea  
"d" do item II do § 1o. do art. 93.  
Suprimam-se da Seção II do Capítulo V do  
Título IV a expressão "e a organização  
administrativa destes" constante do item XVI do  
art. 32 e o parágrafo único do art. 156.  
Dê-se ao art. 155 a seguinte redação:  
"Art. 155. Compete aos juízes federais:  
I - exercer a função jurisdicional nos Territórios;  
II - processar e julgar:  
1 - redação do atual item I;  
2 - redação do atual item II;  
3 - redação do atual item III;  
4 - redação do atual item IV;  
5 - redação do atual item V;  
6 - redação do atual item VI;  
7 - redação do atual item VII;  
8 - redação do atual item VIII;  
9 - redação do atual item IX;  
10 - redação do atual item X;  
11 - redação do atual item XI;  
12 - redação do atual item XII;  
Inclua-se no art. 177 o seguinte § 2o.  
renumerado o atual parágrafo único como § 1o:  
"Art. 177. .................................  
§ 2o. A Defensoria Pública da União exercerá  
suas funções constitucionais nos Territórios."  
Inclua-se no art. 179 o seguinte § 4o.  
renumerado o atual como § 5o.:  
"Art. 179 - .................................  
§ 4o. - O Ministério Público Federal exercerá  
suas funções institucionais nos Territórios." 
Justificativa: 
Esta Emenda múltipla decorre de anterior, por não oferecida, em que oferecemos nova configuração 
constitucional ao Distrito Federal.  
Destarte, em razão da autonomia política limitada que atribuímos ao Distrito Federal, este já não mais 
faz parte da União como o é o Território, na verdade uma “longa manus” da União. 
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Não mais se justifica, portanto, o Poder Judiciário e o Ministério Público dos Territórios e do Distrito 
Federal serem um só.  
Como corolário desse raciocínio elaboramos a presente Emenda na qual visamos ao 
desmembramento do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e 
dos Territórios, colocando a estes sob a jurisdição da União.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IV DO SUBSTITUTIVO DO  
RELATOR  
O TÍTULO IV DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR PASSA  
A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"TÍTULO IV  
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I  
DA ORGANOZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  
[...] 
Art. 25. Compete à União legislar sobre  
recursos hídricos integrados a seu patrimônio,  
definido um sistema nacional de gerenciamento,  
tendo como unidade básica a bacia hidrográfica e a  
integração de sistemas específicos de cada Unidade  
de Federação e estabelecendo critérios de outorga  
de diretrizes e direitos de uso de tais recursos.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00031 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 24, INCISO XX  
(PROJETO A)  
O inciso XX do Art. 24 do Projeto de Constituição  
(A) passa ter a seguinte redação:  
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Art. 24 - ........................... 
XX - normas gerais de organização, efetivos,  
material bélico, instrução específica e garantias  
das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros  
Militares, bem como as normas de sua convocação,  
inclusive mobilização. 
Justificativa: 
O texto do Projeto A silencia sobre alguns aspectos de fundamental importância para que seja 
reservada a supremacia da União no campo interno, respeitado o princípio Federativo.  
Ressalte-se que, hoje, o efetivo das Polícias Militares atinge o total de 350 mil homens, o que 
equivale dizer um número bem superior ao efetivo das Forças Armadas.  
O texto constitucional deve explicitar, de forma clara, os aspectos a serem abrangidos pela lei federal 
no tocante ás Polícias Militares. A padronização de instrução específica, do tipo e calibre do 
armamento de emprego exclusivamente militar, assim como, e principalmente, das normas de sua 
convocação, inclusive mobilização, precisam ser reguladas pela União para que sua supremacia, no 
campo interno, respeitado o princípio federativo, seja assegurada na plenitude.  
As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares desempenham, a par de suas missões 
precípuas de preservação da Ordem Pública, um papel relevante e subsidiário na Segurança Interna 
e defesa civil em tempo de paz, e na Defesa Territorial, em tempo de guerra.  
Aos Estados continua assegurada a competência para suplementar a legislação federal nesse 
particular assunto.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a redação adotada no Projeto de Constituição parece-nos mais 
adequada à disciplina da matéria, sendo desnecessário o acréscimo proposto pelo ilustre 
Constituinte.  
As expressões adotadas no texto "organização, garantias e condições de convocação e mobilização" 
já compreendem o que propõe o ilustre Constituinte. 
   
   
   EMENDA:00033 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 24, INCISO XXVII  
(PROJETO A).  
O inciso XXVII DO Art. 24, do Projeto de  
Constituinte "A" passa ter a seguinte redação:  
Art. 24 - .............................. 
XXVII - defesa territorial, defesa aeroespacial,  
defesa civil e mobilização nacional. 
Justificativa: 
O antigo significado do vocábulo “Mobilização”, restrito ao campo militar, foi amplo, para constituir 
vasto e complexo conjunto de atividades, interessando a todas as Expressões do Poder Nacional. 
Nos ensinamentos obtidos no decurso da 2ª Guerra Mundial encontra-se o ponto de partida para o 
processo evolutivo de que resultou a atual concepção de Mobilização Nacional.  
A mobilização nacional, segundo essa concepção, além de visar ao incremento do Poder Nacional, 
destina-se também a atender, em prazos definidos, as necessidades de recursos, em todas as 
Expressões, para a realização de ações em uma emergência excepcional.  
O Projeto de Constituição “A” em seu Art. 95, inciso XIV atribui ao Presidente da República a 
competência para “decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional”.  
A mobilização nacional engloba um sem número de faixas diuturnas que necessitam estar amparadas 
e regulamentadas por lei.  
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O fato de ao Presidente da República caber decretar a mobilização nacional, a qualquer momento, 
impõe a existência de um planejamento pormenorizado, feito com antecedência e constantemente 
atualizado. Há, portanto, a necessidade de uma regulamentação onde conste o quê, o quando, o 
como fazer e os órgãos responsáveis por todos os passos intermediários num longo e difícil caminho.  
As Constituições nacionais, desde a de 1946, consignam a competência do Presidente da República 
de decretar a mobilização nacional, total ou parcialmente, mas todas elas, também, silenciam quanto 
a competência da União em legislar sobre o assunto.  
Essa lacuna em muito prejudicou, e ainda continua prejudicando, os planejamentos e ações 
governamentais neste setor vital.  
O momento atual em que se elabora uma nova Carta é ímpar para que se elimine essa deficiência 
séria.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre constituinte modificar a redação do inciso XXVII do artigo 24 do Projeto de 
Constituição, acrescentando a expressão "mobilização nacional".  
Argumenta o autor da emenda, "que o fato de ao Presidente da República caber decretar mobilização 
nacional, a qualquer momento, impõe a existência de um planejamento pormenorizado" feito com 
antecedência e constantemente atualizado.  
O parecer é, pois, pela aprovação por ser a emenda coerente com o que dispõe o inciso XIV do artigo 
95,"in fine". 
   
   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se art. 24, item XXV, a seguinte redação:  
Art. 24 .............................. 
XXV - atividades nucleares de qualquer natureza,  
inclusive sobre regulamento e normas de segurança,  
fiscalização e proteção relativas:  
a) ao uso de instalações e de materiais nucleares;  
b) ao transporte, ao manuseio, ao tratamento, à  
posse e à eliminação de materiais nucleares;  
c) ao tratamento e a eliminação de rejeitos radioativos;  
d) à construção e à operação de estabelecimentos  
destinados a produzir materiais nucleares e a  
utilizar energia nuclear. 
Justificativa: 
A nossa preocupação em apresentar a emenda é no sentido de estabelecer em nível constitucional, a 
obrigação de ser elaborada legislação ordinária na área de energia nuclear.  
Assim, pretendemos inserir normas, regulamentos e procedimentos já existentes, no texto maior, para 
que no futuro não venham ser esquecidas na legislação infraconstitucional ou concorrente. 
O acidente nuclear ocorrido na cidade de Goiânia-GO levou-me a meditar profundamente sobre a 
matéria, apresentado contribuição ao exame dos meus ilustres pares.  
Parecer:   
   O acréscimo proposto peca, malgrado louvável intenção do nobre Constituinte, pelo excessivo 
detalhamento colidindo com o princípio de concisão que deve predominar no texto constitucional. A 
matéria deve ser disciplinada no âmbito da legislação ordinária.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se no caput do inciso XVI do  
artigo 24, (TÍTULO III, DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO -  
CAPÍTULO II, DA UNIÃO), o seguinte texto:  
Art. 24 ....................................  
XVI - organização do sistema nacional de emprego e ... 
Justificativa: 
Tanto quanto na Carta vigente, também na futura prevalecerá a competência da União em matéria de 
diretriz e condução da política econômica; assim, é natural que a União também assuma o ônus de 
eventuais problemas criados no mercado de trabalho, em decorrência de suas decisões econômicas.  
Falta no texto a indicação de um mecanismo de suporte à política nacional de emprego, de modo a 
possibilitar a manutenção e a geração de empregos segundo a quantidade, a qualidade e a 
localização de mão-de-obra disponível.  
Torna-se exequível, da parte do Poder Público, a norma estabelecida no Artigo 7°, § 3°, do 
anteprojeto aprovado pela Comissão de Sistematização, que diz: “ [...] § 3° - É proibida a 
intermediação remunerada de mão-de-obra permanente, ainda que mediante localização, salvo os 
casos previstos em lei”.  
Caberá, pois, à União definir a organização dos serviços de intermediação de mão-de-obra. 
Elimina o problema atual, existente no âmbito da Administração Pública do País, que consiste em o 
Ministério do Trabalho estar aos poucos se eximindo do ônus da manutenção do Sistema Nacional de 
emprego transferindo-o para as Unidades da Federação que, por serem muito díspares entre si, não 
conseguem dar um tratamento padronizado ao Programa.  
Assegura o caráter nacional do sistema de apoio à mão-de-obra para ingresso no mercado do 
trabalho, quaisquer que sejam as peculiaridades regionais, estaduais ou locais, evitando-se com isso 
discriminação entre trabalhadores de regiões e trabalhadores de regiões pobres.  
Parecer:   
   A emenda propõe incluir, no rol das competências da União, organização do sistema nacional de 
emprego, inclusive no que diz respeito ao ônus de eventuais problemas criados no mercado de 
trabalho e na intermediação de mão-de-obra no País.  
A sugestão do ilustre Constituinte parece-nos conveniente, mas para figurar no âmbito da legislação 
ordinária, não sendo necessário eleva-la à categoria de norma constitucional.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa e aditiva  
Dispositivos emendados: artigos 22, 22-II,  
23-XVIII, 24, 28-I, 39, 205 e 205 é1, todos  
referentes à questão de águas, rios e lagos.  
O inciso II, do Art. 22, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 22. ......................  
II - os lagos e quaisquer correntes de água  
em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de  
um Estado, constituam limite com outros países ou  
se estendam a território estrangeiro; as águas  
subterrâneas cujos depósitos naturais estejam  
subjacentes ao território de mais de um Estado; e  
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos  
Territórios.  
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Inclua-se, no art. 22, do Projeto, o § 3o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 22. .......................  
§ 3o. A União poderá transferir para o  
domínio municipal as águas de interesse  
exclusivamente local, situadas nos Territórios.  
O inciso XVIII, do art. 23, do Projeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 23. .......................  
XVIII - definir a política e o sistema  
nacional de gerenciamento de recursos históricos,  
os critérios de outorga dos usos das águas, às  
águas particulares e os direitos e deveres de seus  
proprietários.  
Ao parágrafo único, do art. 24, do Projeto,  
acrescente-se o período:  
Art. 24. .........................  
Parágrafo único [...], é permitida a  
legislação sobre águas, supletiva e complementar,  
respeitada a lei federal.  
O inciso I, do art. 28, do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 28. .......................  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que neles tenham nascente e foz,  
e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares.  
Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, o inciso  
VI, com a seguinte redação:  
Art. 28. .........................  
VI - os que atualmente lhes pertencem ou que  
lhes vierem a ser atribuídos.  
Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, um  
Parágrafo único com a seguinte redação::  
Parágrafo único. As Constituições Estaduais  
poderão transferir para o domínio municipal as  
águas de interesse exclusivamente local.  
Inclua-se, no Art. 39, do Projeto, um é6o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 39. ..........................  
§ 6o. Incluem-se entre os bens do Distrito Federal:  
I - os lagos em terrenos do seu domínio, as  
correntes de água que nele têm nascente e foz, e  
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais  
estejam subjacentes exclusivamente ao seu  
território, excetuadas as águas que, em virtude de  
lei federal, sejam particulares; e  
II - os que atualmente lhe pertencem ou que  
lhe vierem a ser atribuídos.  
O § 1o., do Art. 205, do Projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 205. .....................  
§ 1o. A lei poderá atribuir aos Estados a  
outorga de concessão para o aproveitamento de  
potenciais de energia elétrica existentes em seus  
respectivos territórios, obedecidas as normas  
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deste artigo.  
Inclua-se, no Art. 205, do Projeto, um § 3o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 205. ........................  
§ 3o. As disposições sobre jazidas, minas e  
recursos minerais somente se aplicam às águas  
subterrâneas com propriedades e características  
especiais, definidas em lei. 
Justificativa: 
Nos termos do § 2o do Art. 23, do Regimento Interno, esta Emenda objetiva modificações e adições 
correlatas, pois, a alteração de um dispositivo envolverá na de outros. Por essa razão refere-se, 
concomitantemente, aos artigos 22, 23, 24, 28, 39 e 205, do Projeto.  
A Emenda versa sobre a disciplina constitucional das águas superficiais e subterrâneas, em especial 
quanto ao domínio e à competência legislativa.  
No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do Projeto, que entrega todas as águas subterrâneas 
para os Estados (Art. 38, I), quando o sistema federativo aconselha que os aquíferos subterrâneos 
que ultrapassem o território de uma unidade federada sejam geridos pela União, para evitar a sua 
exaustão, poluição ou contaminação por um Estado, em prejuízo de outro ou outros.  
Atentando contra o patrimônio dos Estados, o Projeto, no Art. 22-II, inclui entre os bens da União “as 
terras marginais e as praias fluviais”, retirando, portanto, daqueles as margens dos rios e lagos 
navegáveis, que como regra, lhes pertencem por disposição constitucional, desde 1934 (Constituição 
de 1934, art. 21-II). Ao transferir puta e simplesmente tais áreas para a União, o Projeto 
provavelmente confiscará bens municipais e particulares, haja vista que abandonou a ressalva: “se 
por algum título não forem do domínio [...], municipal o particular”, constante da Carta de 1937 (Art. 
21-II) e do Código de Águas Art. 31.  
Caso prospere a entrega dessas áreas de domínio estatal para a União, chegar-se-á ao absurdo dos 
Estados precisarem solicitar autorização destra para terem acesso às suas próprias águas. Além do 
mais, a expressão “praia fluvial” ressente-se de precisão jurídica que possa identificar que áreas, 
além dos terrenos marginais, se pretende transferir, pois, em geral, estão neles contidas.  
Além disso, o Projeto silencia a respeito das águas superficiais e subterrâneas situadas no Distrito 
Federal e nos Territórios, deixando, dessa forma, incompleta a disciplina constitucional das águas 
públicas.  
Por outro lado, reparte as águas entre a União e os Estados (Águas. 22-II e 28-I), sem qualquer 
referência às águas municipais e às particulares. Ocorre que as águas contidas unicamente numa 
propriedade não precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social desta, conforme 
disciplinado na legislação ordinária. Os córregos, riachos, arroios e outros cursos de pequeno porte, 
de interesse exclusivamente local, podem com vantagem, estar sob o domínio municipal, devendo tal 
transferência ser cometida à União, quando se tratar de Território Federal, e aos Estados, nos demais 
casos.  
Sabe-se que, de há muito, os organismos e as associações ligados aos recursos hídricos reclamam 
uma política e um sistema nacional de gerenciamento desses recursos. Determinação constitucional 
nesse sentido já havia constado do Anteprojeto, mas foi suprimida pela Sistematização.  
O Projeto no Art. 26, confere ao Estado ampla competência concorrente com a União, a qual, nesses 
casos, fica limitada ao estabelecimento de normas gerais (§ 1°), o que, em relação às águas, seria 
desaconselhado, No tocante a essas, entretanto, embora inclua a sua maioria entre os bens dos 
Estados (Art. 28-I), o Projeto somente admite que estes sobre elas legislem se houver lei 
complementar federal autorizando-os, e, assim mesmo, “desde que não causem risco à soberania e 
unidade nacionais”, como se não fossem eles também por isso responsáveis e dependessem da 
tutela da União, para tanto.  
Aliás, nem a Carta de 1937, reconhecidamente usurpadora da autonomia estadual, chegou a tanto, 
pois, no Art. 18, estabelecia que, mesmo não havendo lei federal, os Estados poderiam legislar, até 
que a União regulasse a matéria, quando a lei estadual seria derrogada nas partes incompatíveis.  
A redação do § 1° do Art. 205, do Projeto, como consta, dá a entender que a União pode outorgar 
concessão de uso de potenciais energéticos aos Estados, o que seria desnecessário explicitar, face 
às disposições constantes do Art. 206. Mas, se o que se pretende é facultar que os Estados possam 
ser autorizados, por lei federal, a outorgar ditas concessões, a inclusão do verbo “outorgar” será 
indispensável.  
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Com o objetivo de evitar que se prolonguem as discussões, no tocante à aplicabilidade, ou não, das 
disposições sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas sem características 
especiais, o que tem causado enorme atraso na sua disciplina jurídica e prejuízos aos aquíferos, o 
texto constitucional deverá ser expresso a respeito.  
Como demonstrado, a Emenda proposta visa a alterar, profundamente, a disciplina constitucional das 
águas constante do Projeto da Comissão de Sistematização, cujas lacunas e imperfeiçoes técnicas, 
incompatíveis com o sistema federativo adotado, se não forem afastadas, acarretarão sérios 
transtornos à administração das aguas no País.  
Saliente-se que, embora reiteradamente apresentada por ilustres constituintes, de diversos partidos, 
e apoiada por associações ligadas ao campo hídrico, Emenda semelhante foi sempre rejeitada pela 
Comissão de Sistematização, a qual, em seu último parecer, opinou “Pela rejeição”. Considerando 
que as alterações propostas contribuem para desfazer vários consensos obtidos nas fases anteriores, 
além do que estão em desacordo com o substitutivo do Relator”. Ora, o que se pretende é 
exatamente que a disciplina constitucional das águas seja feita de forma contrária à proposta pela 
Sistematização, para a boa gestão daqueles recursos naturais. Essa é a razão da existência da 
Emenda.  
Parecer:   
   A emenda subscrita pelo ilustre Constituinte é genérica e pretende alterar vários Dispositivos do 
Projeto de Constituição (Art. 22-II, 23-XVIII, 24, 28-I, 39, 205 e 205- §1o.).  
O parecer é pela rejeição, face aprovação de emenda coletiva referente à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:00222 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 24 - XI  
"Art. 24. Cabe privativamente à União  
legislar sobre:  
XI - Trânsito e transporte de bens e pessoas  
nas vias terrestres. 
Justificativa: 
As expressões adotadas no Projeto – “trânsito e tráfego” – não possuem conotações muito claras. É 
preferível logo, definir a competência da União através das expressões “trânsito”, com o sentido de 
circulação e transporte (não tráfego) que caracteriza bem a movimentação, o deslocamento de bens 
e pessoas pelas vias terrestres. Essa proposição permite manter o atual sistema nacional de trânsito 
e de transporte. A redação criticada impossibilitaria a existência do atual Código Nacional de Trânsito 
que dispõe, dentre outras coisas, sobre sinalização, carteira de habilitação, cadastro nacional de 
veículos e regras uniformes de circulação em todas as rodovias federais, estaduais ou municipais.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte modificar a redação do inciso XI do artigo 24, sob a argumentação de 
que as expressões adotadas no Projeto de Constituição - "Trânsito e Tráfego" - não possuem 
conotações muito claras.  
O Texto Constitucional vigente inclui no rol das competências da União, legislar "sobre tráfego e 
trânsito nas vias terrestres" (artigo 8o., XVII, u), sem que tenha criado até hoje, qualquer tipo de 
dificuldade quanto à aplicabilidade do sistema nacional de trânsito e de transportes, assim como 
do atual Código Nacional de Trânsito.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00342 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   O item XI do art. 24 deste Projeto passa a  
viger com a seguinte redação:  
"Art. 24. ..................................  
XI - trânsito e transporte de pessoas e bens  
nas vias terrestres." 
Justificativa: 
Tal como está redigido o item XI do art. 24 deste Projeto, parece que a União só deve legislar sobre 
trânsito e tráfego interestadual.  
O correto, tendo em vista críticas anteriores, é ser da competência da União legislar sobre “trânsito e 
transporte de pessoas e bens nas vias terrestres”; conforme ora propomos.  
Desta forma, daria base para o Código Nacional de Trânsito e futuras elaborações legislativas, como 
o reclamado Código Nacional de Transportes Urbanos.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte modificar a redação do inciso XI do artigo 24, sob a argumentação de 
que as expressões adotadas no Projeto de Constituição - "Trânsito e Tráfego" -  
não possuem conotações muito claras.  
O texto Constitucional vigente inclui no rol das competências da União, legislar "sobre tráfego e 
trânsito nas vias terrestres" (artigo 8o., XVII, n), sem que tenha, criado até hoje, qualquer tipo de 
dificuldade quanto à aplicabilidade do sistema nacional de trânsito e de transportes, assim como 
do atual Código Nacional de Trânsito.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00702 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 24, do Projeto de Constituição; o seguinte inciso:  
Art. 24 - ..................................  
Inciso - atividades de levantamentos e  
pesquisas aeroespaciais, aquáticas e terrestre. 
Justificativa: 
A União já vem dispondo sobre a matéria e a manutenção dessa competência é recomendável e 
necessária. Tais atividades são básicas e essenciais para inúmeros campos de interesse público, tais 
como: pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos, planejamento regional e urbano, 
uso de conservação do solo, mapeamento, navegação aérea e marítima e muitos outros.  
Além disso, tais atividades proporcionam informações detalhadas e precisas do território nacional, as 
quais são de alto valor estratégico.  
Por estas razões, tais atividades são consideradas indispensáveis para o Desenvolvimento e a 
Segurança Nacionais, pelo que seu disciplinamento deve ficar a cargo da União.  
Parecer:   
   A proposta pretende incluir um inciso no art.24 outorgando a União a competência privativa para 
legislar sobre atividades de lançamento e pesquisas aeroespaciais, aquáticas e terrestres.  
Julgamos oportuna a emenda motivo pelo qual propomos o seu acolhimento.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00763 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso XIII do Artigo  
23, elaborado pelo Plenário da Comissão de  
Sistematização:  
"XIII - Organizar e manter a Polícia Federal  
bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o  
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e  
dos Territórios."  
"Suprima-se do Inciso XXI do Artigo 24, a  
expressão: "das Polícias Rodoviárias e  
Ferroviárias Federais."  
"Inclua-se nas Disposições Transitórias, um  
Artigo prevendo o aproveitamento dos integrantes  
da Polícia (atual Patrulha) Rodoviária e  
Ferroviária Federal."  
"Art. - Os integrantes da Polícia (Patrulha)  
Rodoviária e Ferroviária Federal, em extinção,  
serão integrados em órgãos da Administração  
Pública." 
Justificativa: 
Através desta nova redação suprime-se a Policia Rodoviária e Ferroviária, dos constantes nos artigos 
23 inciso XIII e 24 inciso XXI. 
O patrulhamento das rodovias e ferrovias federais constitui apenas uma dentre as várias espécies de 
policiamento que o Estado é compelido a prestar a sua população. Situa-se no mesmo nível que o 
policiamento florestal, de mananciais e lacustres, do policiamento urbano e rural, do policiamento de 
trânsito nas vias urbanas, do policiamento de eventos, apenas para citar-se algumas dessas 
espécies, todas da competência exclusiva das Polícias Militares, além do que deu um tratamento 
especifico diferenciado, tratando assunto passível de ser contemplado em lei ordinária, como assunto 
de matéria de competência exclusiva constitucional, configurando na excessivo, detalhamento que 
afeta aos princípios norteadores na elaboração da Nova Carta Magna. 
A matéria integra o amplo campo da Segurança Pública, consubstanciando nos princípios gerais que 
o artigo 169 do Projeto da Sistematização, incisos e parágrafos arrola sobre o assunto. Este 
dispositivo estabelece com clareza o lineamento básico de Segurança Pública, cabendo a legislação 
ordinária competência para dispor não só sobre esta espécie (Patrulhamento Rodoviário Federal), 
bem como sobre todas as demais que se enquadrem naquele licenciamento.  
A consagração do princípio federativo, por sua vez, exige que a execução dos atos administrativos 
que visam aplicar as normas de trânsito e tráfego interestadual estatuídas pela União, seja da alçada 
dos Estados Membros, pois esses dispõem de adequada estrutura operacional de polícia preventiva 
através da Polícia Militar.  
Adequada e uniforme aplicação do regulamento sobre o trânsito e tráfego exige que apenas uma 
instituição, no território de cada Estado-Membro, tenha tal destinação. Há prejuízos incontestes ao 
contribuinte e usuário da rodovia, ao deparar-se com duas estruturas, um Federal outra Estadual para 
exercer a mesma atividade – policiamento rodoviário – apenas porque parte da malha rodoviária foi 
implantada pela União e parte pela unidade federada. 
Sob o ponto de vista operacional, a duplicidade gera descontinuidade na ação policial, especialmente 
nos grandes centros urbanos, pois por ocasião de ocorrências policiais de porte como, assaltos a 
bancos, sequestros e fugas de presos, os entraves burocráticos que surgem para o engajamento de 
diferentes polícias ostensivas – polícia militar e policia rodoviária federal – nas operações, inviabiliza 
em grande parte a atuação policial, onde é fundamental o controle dos eixos de fuga. 
Constata-se nos dias atuais, na maioria dos Estados Membros, que a Polícia Militar, face a notória 
insuficiência de meios materiais e humanos da Patrulha Rodoviária Federal, realiza mediante 
convênio, o patrulhamento rodoviário em significativa porção da malha das estradas federais no 
território do Estado. 
Conforme se salientou no início desta emenda, o aspecto Segurança Pública constitui-se, de acordo 
com a própria atual proposta de Constituição, uma responsabilidade dos Estados Federados. 
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Portanto há de deixar a federação atuar com racionalidade, permitindo-se que os Estados-Membros 
exerçam suas autoridades, inclusive sobre as rodovias e ferrovias situadas em seus territórios. 
Deve-se considerar que os Estados, sofrem inclusive embaraços para colocar fiscalização volante de 
ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias), sobre as rodovias federais, o que faz aumentar a 
evasão de divisas tão necessárias aos quase falidos cofres estaduais. 
Quanto a inclusão nas Disposições Transitórias de um artigo, prevendo o aproveitamento dos 
integrantes das Policias Rodoviária e Ferroviária em extinção, encaminhando seus efetivos, que não 
são grandes, a serem reaproveitados no próprio DNER, órgão ao qual já estão subordinados assim 
como na Viação Férrea Federal, quer vindo a realizar a fiscalização das condições de trafegabilidade 
e uso das rodovias e ferrovias, quer viabilizando o serviço de balanças para controle de carga, que 
hoje funciona precariamente, evitando-se com isto o prematuro desgaste das rodovias, o que 
fatalmente conduz ao incremento do número de acidentes.  
Podem ser ainda aproveitados no DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) e CONTRAN 
(Conselho Nacional de Trânsito), constituindo um corpo de funcionários em questões administrativas 
de trânsito e tráfego.  
Também, se houver interesse de opção, poderão ser empregados na Polícia Militar do Estado 
Membro, dentro de suas circunscrições.  
Parecer:   
   Pretende o Deputado Hilário Braun, através desta emenda dar nova redação ao art. 23, inciso XIII 
do Projeto, suprimindo a expressão "das polícias rodoviárias e ferroviárias federais "do inciso XXII do 
art. 24 e incluir artigo nas Disposições Transitórias prevendo o aproveitamento dos integrantes da 
polícia (atual patrulha) rodoviária e ferroviária federal.  
Dispensar a organização e estruturação pelo poder central - como pretende a emenda - das polícias 
rodoviárias e ferroviárias para deixar a atividade a nível estadual é impraticável; existem interesses de 
segurança que ultrapassam os limites fronteiriços dos Estados e para os quais é necessário também 
a agilização operacional, através de comando centralizado.  
O aproveitamento de servidores ou funcionários no Quadro em extinção é matéria infraconstitucional.  
Opinamos, em consequência, pela rejeição da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01330 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Suprima-se do inciso XXIV do Art. 24  
(Capítulo II do Título III) a expressão "e  
serviços notariais", passando a ter tal  
dispositivo a seguinte redação:  
Art. 24 - ..................................  
XXIV - registro público; 
Justificativa: 
É condizente com o Federalismo, adotado pelo Projeto de Constituição, que a competência de 
legislar sobre os serviços notariais caiba aos Estados-membros.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação do inciso XXIV do Art. 24 do Projeto de 
Constituição, mediante a substituição da expressão "e serviços notariais" por "registro público".  
O parecer é pela rejeição, tendo em vista aprovação de emenda coletiva relativa à disciplina da 
matéria. 
 
EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
[...] 
CAPÍTULO II 
DA UNIÃO 
[...] 
Art. 23. Cabe privativamente à União legislar sobre: 
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário e do trabalho. 
II – direito marítimo, aeronáutico e espacial. 
III – desapropriação. 
IV – requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 
V – águas, telecomunicações, radiodifusão, informática e energia. 
VI – serviço postal. 
VII – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 
VIII – político de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, comércio exterior e 
interestadual. 
IX – diretrizes de política nacional de transportes. 
X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 
XI – trânsito, transporte de bens e pessoas nas rodovias e ferrovias federais. 
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização. 
XIV – populações indígenas. 
XV – emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros.  
XVI – condições para o exercício de profissões.  
XVII – organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios e organização administrativa destes. 
XVIII – sistemas estatístico e sistema cartográfico e de geologia nacional. 
XIX – sistemas de poupança, consórcios e sorteios. 
XX – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, instrução especifica e garantia das 
policias militares e corpos de bombeiros militares, bem como as normas de sua convocação e 
mobilização.  
XXI – competência da polícia federal e das polícias rodoviária federais.  
XXII – seguridade social. 
XXIII – diretrizes e bases da educação nacional.  
XXIV – registro público e serviços notariais. 
XXV – atividades nucleares de qualquer natureza. 
XXV – atividades nucleares de qualquer natureza. 
XXVI – normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para a administração 
pública, direta e indireta, nos três níveis de governo, inclusive para as fundações e empresas sob seu 
controle. 
XXVII – defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa civil e mobilização nacional. 
Parágrafo único. Lei Complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre questões 
específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
[...] 

Assinaturas 

1. Waldeck Ornellas 
2. José Dutra 

3. Sadie Hauache 
4. Ézio Ferreira  

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

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  

72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  
88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  

138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

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

234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  

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

 

 
Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e alíneas 
"b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; 
Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; incisos, 
VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
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PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", "d"; Art. 41 
("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e incisos I, II; 
Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00051 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PTB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do inciso XXI do artigo 22 do  
Projeto de Constituição (B) a expressão  
"ferroviária', dando-lhe a seguinte redação:  
Art. 22 - ..................................  
XXI - Competência da polícia federal e da  
polícia rodoviária federal. 
Justificativa: 
A presente emenda é resultante da uma outra emenda supressiva ao artigo 22, inciso XIII, que dá à União 
competência para organizar e manter a polícia federal e as polícias ferroviária e rodoviária federais.  
Reiterando a justificação à supressão da expressão “ferroviária” no referido artigo, a transformação da polícia 
ferroviária em “polícia ferroviária federal” é inviável. 
É necessário enfatizar que as ferrovias brasileiras são construídas sob a forma de sociedade de economia mista, 
estando no rol de empresas da administração indireta, sendo suas dependências, integralmente, próprios 
particulares.  
Tais ferrovias, como inúmeras outras empresas privadas, possuem seu corpo de segurança empresarial 
constituído por Agentes contratados pelo regime jurídico da CLT, os quais têm atribuições como acontece com 
todos os demais empregados, restritas aos limites internos da empresa ferroviária.  
A transformação, portanto, dos atuais Agentes de Segurança em Policiais Rodoviários Federais, representará 
corpo estranho dentro da ferrovia.  
A prevalecer o texto atual, a União deverá absorver, na qualidade de funcionários públicos federais, todos os 
atuais agentes de segurança ferroviários, cujas atribuições muito se distanciar daqueles inerentes à Polícia 
Rodoviária Federal, atuante nas rodovias da União que nada de propriedade privada possuem.  
Parecer:   
   A supressão proposta pelo Autor resulta do entendimento de que a fiscalização do transporte ferroviário não 
deva ser confiado a uma corporação com poder de polícia, inclusive, justifica a proposição alegando que as 
ferrovias são entidades com personalidade jurídica de direito privado, que possuem corpo de agentes de 
segurança aos quais deveria ser confiada a tarefa. Sucede que o texto aprovado não visa exclusivamente a 
segurança das instituições mantenedoras das redes ferroviárias. O seu alcance é mais amplo, porquanto 
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a polícia ferroviária incumbirá fiscalizar o cumprimento da lei e a própria defesa do cidadão.  
A supressão, portanto, modifica substancialmente o alcance do preceito. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00150 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Do Título III, Capítulo II  
Suprima-se do item XI do art. 22 a palavra "federais". 
Justificativa: 
Parece inconveniente ter-se normas de trânsito, ou mesmo de transporte, heterogêneas nos diversos Estados. 
Isso poderia levar o País a dispor de um Código Nacional e mais de 20 códigos estaduais de trânsito ou, poder-
se-á ter o transporte de um produto proibido num Estado, dificultando em outro, ou livre num terceiro. 
Considerando que as malhas federal e estaduais são interligadas e que numa mesma viagem essas vias são 
utilizadas indistintamente, para obter-se o percurso mais econômico, isso poderia levar a um enorme esquema 
de fiscalização nas interseções e a grandes dificuldades para os transportadores, obrigados a cumprir normas 
diferentes, dependente da jurisdição em que se encontrem.  
Seria interessante manter entre as competências da União a de baixar normas gerais e dar a Estados e 
Municípios competência legislativa suplementar para atender a suas peculiaridades.  
Parecer:   
   Pela aprovação uma vez que parcialmente atendida pelo parecer exarado quando da apreciação da emenda 
no. 2T00225-4. 
   
   EMENDA:00224 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XXI, Art. 21 a seguinte  
expressão: "... DE TRANSPORTES E.''  
Texto resultante da emenda proposta:  
ESTABELECER PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA O  
SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO. 
Justificativa: 
A supressão da palavra “transportes” do texto visa a evitar uma repetição com o disposto, no art. 22, IX, em que 
se estabelece a competência privativa da União para legislar “sobre diretrizes da política nacional de 
transportes”.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir a expressão "de transporte e" do inciso XXI do art. 21 do Projeto de Constituição. 
A justificativa é de que o texto é repetitivo com o disposto no inciso IX do art. 22, em que se estabelece a 
competência privativa da União para legislar sobre "diretrizes da política nacional de transportes".  
Somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:00225 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XI, Art. 22, as  
seguintes expressões. "... NAS RODOVIAS E  
FERROVIAS FEDERAIS''.  
Texto resultante da emenda proposta:  
TRÂNSITO E TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS. 
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Justificativa: 
Trata-se de emenda supressiva e de redação. 
A supressão diz respeito às expressões, “nas rodovias e ferrovias federais”.  
Se a norma fosse aprovada, abrir-se-á a possibilidade do surgimento de legislações conflitantes, pois os Estados 
poderiam legislar para as rodovias estaduais e os municípios, para as municipais.  
Um verdadeiro caos se instalaria no sistema de transportes de cargas e de passageiros quanto ao uso geral das 
vias, sujeitando-se um veículo em movimento a diversas legislações, conforme as estradas que estivesse 
utilizando.  
Seria, certamente, um retrocesso de cinquenta anos, restaurar-se a competência legislativa em função das vias. 
Na verdade, a emenda sugerida visa a dar organicidade ao sistema nacional de trânsito e de transportes, 
inclusive para assegurar competência privativa à União para criar um código nacional de transportes, assim 
como legislou um código nacional de trânsito.  
O fenômeno do trânsito e do transporte não é um acontecimento local, mas um tema nacional, que exige um 
tratamento também nacional em termos de legislação. O Brasil possui várias codificações, inclusive a do 
transporte aéreo, assim como possui um código comercial, um código penal, um código tributário, um código de 
trânsito. A emenda visa permitir que o País tenha, igualmente, uma lei geral, um código nacional de transportes, 
da maior importância para o desenvolvimento harmônico do setor de cargas e de passageiros por rodovias e 
ferrovias.  
Finalmente, substitui-se a “virgula” entre a palavra “trânsito” e o restante do texto, a título de emenda de 
redação, deixando-se claro que a competência da União é a mesma, em termos nacionais, para legislar sobre 
trânsito (circulação) e transportes (deslocamento de bens e pessoas) em todas as vias do País, sejam elas quais 
forem, independentemente da jurisdição a que estejam vinculadas.  
Parecer:   
   Acolho a supressão proposta, pois participamos do entendimento de que deve ser uniformizado, no País, a 
legislação sobre trânsito e transporte de bens e pessoas no território nacional.  
Pela aprovação. 
     
   EMENDA:00270 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PTB/AM) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do artigo 22. 
Justificativa: 
O artigo discrimina a competência legislativa privativa da União.  
O parágrafo, contudo, abre precedentes gravíssimo, na medida em que faculta ao Congresso Nacional, pela 
absoluta de seus membros, quebrar a rigidez da referida discriminação de competências, enfraquecendo, 
destarte, o princípio de que a Constituição só pode ser alterada pelo voto de três quintos dos membros da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal (artigo 63, § 2°). 
Parecer:   
   Procede a supressão proposta do parágrafo único, porquanto tem o efeito de transferir aos Estados a 
competência legislativa que é exclusiva da União. Ademais, a própria Constituição disciplina casos de 
competência concorrente. Isto posto, o preceito em análise contradita as normas referentes à competência 
legislativa da União e dos Estados, em particular, o caput do art. 22. Aquilo que é exclusivo não cabe partilhar.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00360 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso XI, art. 22, as  
seguintes expressões:  
"... Nas rodovias e ferrovias federais".  
Texto resultante da emenda proposta:  
Trata-se de emenda supressiva e de redação.  
A supressão diz respeito às expressões, "nas  
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rodovias e ferrovias federais".  
Se a norma fosse aprovada, abrir-se-ia  
possibilidade do surgimento de legislações  
conflitantes, pois os Estados poderiam legislar  
para as rodovias estaduais e os municípios, para  
as municipais.  
Um verdadeiro caos se instalaria no sistema  
de transporte de carga e de passageiros quanto ao  
uso geral das vias, sujeitando-se um veículo em  
movimento a diversas legislações, conforme as  
estradas que estivessem utilizando.  
Seria, certamente, um retrocesso de  
cinquenta anos, restaurar-se a competência  
legislativa em função das vias.  
Na verdade, a emenda sugerida visa a dar  
organicidade ao sistema nacional de trânsito e de  
transporte, inclusive para assegurar a competência  
privativa à União para criar um código nacional de  
transportes, assim como legislou um código  
nacional de trânsito.  
O fenômeno do Trânsito e do transporte não é  
um acontecimento local, mas um tema nacional, que  
exige um tratamento também nacional em termos de  
legislação. O Brasil possui várias codificações,  
inclusive e do transporte aéreo, assim como possui  
um código comercial, um código penal, um código  
tributário, um código de trânsito. A emenda visa a  
permitir que o País tenha, igualmente, uma lei  
geral, um código nacional de transportes, da maior  
importância para o desenvolvimento harmônico do  
setor de cargas e de passageiros por rodovias e ferrovias.  
Finalmente, substitui-se a "vírgula" entre a  
palavra "trânsito" e o restante do texto, a título  
de emenda de redação, deixando-se claro que a  
competência da União é a mesma, em termos  
nacionais, para legislar sobre trânsito  
(circulação) e transporte (deslocamento de bens e  
pessoas) em todas as vias do País, sejam elas  
quais forem, independentemente da jurisdição a que  
estejam vinculadas 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer à Emenda no. 2T00225-4. 
   
   EMENDA:01114 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 22, inciso XI do  
Projeto de Constituição (B) - 2o. Turno. Suprima-  
se do artigo 22, inciso XI, as expressões "nas  
rodovias e ferrovias federais". 
Justificativa: 
A emenda tal como esta proposta, remete à União a competência para legislar sobre trânsito e transporte nas 
rodovias e ferrovias federais, reservando aos Estados e Municípios a elaboração de leis, para as vias que se 
encontrem sob sua jurisdição.  
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A supressão do termo “nas rodovias e ferrovias federais”, unifica e harmoniza a competência para legislar sobre 
trânsito e transporte de passageiros e cargas, tornando a União a responsável pela elaboração das leis em 
questão e dirimindo a grande desordem de legislações conflitantes que surgiriam em função de serem 
elaboradas pelos Estados e Municípios da Federação.  
O enfraquecimento da competência da União no que diz respeito ao trânsito e transporte, impede a criação do 
código Nacional de Transporte, uma lacuna hoje existente, que urge ser preenchida, face a grande importância 
econômica e social que o setor desempenha.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer à Emenda no. 2t00225-4. 
   
   EMENDA:01182 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se aos art. 22, XXVI; 43; § 4o.,  
55, I; "a" e 63, § 1o.. II, "a". a expressão  
"fundações instituídas mantidas pelo Poder Público". 
Justificativa: 
A diretriz que orienta o Projeto é a de se dispensar ás fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público 
tratamento semelhante ao previsto para os órgãos da administração direta e autarquias, conforme atestam as 
disposições dos art. 40, 73, II e III; 171, § 5°, I e III e parágrafo único do art. 175. 
Nos dispositivos que se quer emendas as fundações públicas foram omitidas, disso resultando a contradição 
material que ora se busca corrigir.  
Parecer:   
   A inclusão da expressão "fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público" nos artigos 22, XXVI; 43, § 4o.; 
55, I, "a" 63 § 1., II "a" cumpre a finalidade de compatibilizar as disposições destes artigos com os preceitos que 
tratam de matéria similar, respectivamente: artigos 40; 73, I e III; 71 § 5o., I e III; e 175, parágrafo único.  
A diretriz que orienta o Projeto, observa com acerto o autor da emenda, é a de se dispensar às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público tratamento semelhante ao prestado para os órgãos da administração 
direta e autárquica.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01201 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   No artigo 22, Inciso XI, suprimir a  
expressão "nas rodovias e ferrovias federais". 
Justificativa: 
O trânsito e o transporte de bens e pessoas têm caráter nacional. Deixá-los ser disciplinado também pelos 
Estados e Municípios é, na verdade, criar uma pluralidade de legislações sobre trânsito e transportes para cada 
Estado e Município. Isto dificultaria em muito o trânsito e o transporte, uma vez que ao passar de um Estado 
para outro, e mesmo de uma para outro Município, o usuário ou o agente de serviços teria a necessidade de 
conhecer e de obedecer normas e sinalizações diferentes.  
Acrescente-se que, com a supressão proposta, a ação da União não ficaria restrita a rodovias e ferrovias 
federais, abrangendo, consequentemente, a todas as modalidades de transporte.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer à Emenda no. 2t00225-4. 
   
   EMENDA:01513 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO SILVA (PSDB/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 24 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 24 - Compete à União estabelecer  
normas gerais sobre:  
I - direito tributário, financeiro,  
penitenciário, econômico e urbanístico;  
II - orçamento;  
III - juntas comerciais;  
IV - custas dos serviços forenses;  
V - fixação de emolumentos relativos aos  
atos praticados pelos serviços notariais e de registro;  
VII - florestas, caça, pesca, fauna,  
conservação da natureza, defesa do solo e dos  
recursos naturais, proteção ao meio ambiente e  
controle de poluição;  
VIII - proteção ao patrimônio histórico,  
cultural, artístico, turístico e paisagístico;  
IX - responsabilidade por dano ao meio  
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de  
valor artístico, estético, histórico, turístico e  
paisagístico;  
X - educação, cultura, ensino e desporto;  
XI - criação, funcionamento e processo do  
juizado de pequenas causas;  
XII - procedimentos em matéria processual;  
XIII - previdência social, proteção e  
defesa da saúde;  
XIV - assistência judiciária e defensoria pública;  
XV - normas de proteção e integração social  
das pessoas portadoras de deficiência;  
XVI - normas de proteção à infância e à juventude;  
XVII - organização, garantias, direitos e  
deveres das polícias civis;  
XVIII - política nacional de transportes e viação;  
XIX - organização, efetivos, material bélico  
e garantias das polícias militares e corpos de  
bombeiros militares;  
XX - normas gerais de licitação e  
contratação em todas as modalidades, para a  
administração pública, direta e indireta, nas  
diversas esferas de governo, inclusive para as  
fundações e empresas sob seu controle;  
XXI - desenvolvimento urbano, inclusive  
habitação, saneamento básico e transportes urbanos.  
§ 1o. - A lei federal sobre normas gerais  
limitar-se-á a:  
I - assegurar a unidade nacional nos campos  
político, econômico-financeiro e social;  
II - prevenir conflitos de competência entre  
as pessoas político-administrativas;  
II - explicitar princípios constitucionais  
que, por seu conteúdo, requeiram aplicação  
uniforme no território nacional;  
§ 2o. - A competência da União sobre normas  
gerais não exclui a competência legislativa  
suplementar dos Estados;  
§ 3o. - Inexistindo lei federal sobre normas  
gerais, os Estados exercerão a competência  
legislativa plena, para atender às suas  
peculiaridades, observado o disposto no § 1o., no  
que couber.  
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§ 4o. - A superveniência de lei federal  
sobre normas gerais suspende a eficácia da lei  
estadual, no que lhe for contrária.  
Em face da nova redação dada ao "caput" que  
reúne diversos dispositivos do texto do Projeto:  
a) suprimam-se os incisos XX e XXI do art.  
21, os incisos IX, XXIII e XXVI do art. 22 e o §  
2o. do art. 106;  
b) mantenha-se, no inciso XX do art. 22,  
apenas o seguinte seguimento: "normas sobre  
convocação e mobilização das polícias militares e  
corpos de bombeiros militares." 
Justificativa: 
Cuida o art. 25 do Projeto de Constituição, aprovado em primeiro turno, da outorga da competência à União para 
legislar sobre normas gerais, que são normas destinadas a orientar, sobre certas matérias, a ação normativa 
federal, estadual, distrital e municipal, visando a preservação do princípio da unidade nacional e ao aclaramento 
das zonas cinzentas que sempre se instalam, quando se busca repartir competências entre duas ou mais 
pessoas políticas.  
Trata-se, portanto, de preceptivo que tem importância fundamental no texto do Projeto, na medida em que tem 
por finalidade assegurar o cumprimento da Constituição e prevenir conflitos de competência entre pessoas 
político-administrativas, sem a própria União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  
Seu texto, contudo, carece de aperfeiçoamento, por contraditório, tanto que a ele podem ser feitas as seguintes 
críticas: 
1 – No “caput”, é feita menção a uma competência concorrente que jamais será pura, pois a lei federal sobre 
normas ferais sempre excluiria a estadual, distrital ou municipal que lhe for contrária. Eis a primeira contradição.  
2 – O “caput” menciona o Distrito Federal, mas o § 2° a ele não faz referência, podendo gerar a interpretação 
equivocada de que a essa pessoa política a Constituição não assegura a competência legislativa suplementar, 
prevista, contudo, no art. 33, § 5° Eis a segunda contradição.  
3 – O “caput” não menciona os Municípios, também podendo conduzir ao equívoco supracitado (ver art. 31, II). 
Eis a terceira contradição.  
4 – Não tendo o Projeto delimitado o conceito de normas gerais, expressão cuja vagueza é inequívoca, abre ele, 
com sua imprecisão, a possibilidade de a União, mediante leis complementares ou ordinárias, conforme o caso, 
desfigurar a repartição de competências que o texto consagra, ensejando tormentosas disputas judiciais em face 
da reação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as quais, em última instancia, só contribuirão para 
a instalação da incerteza no seio da administração pública e, o que é mais grave, da sociedade. Eis a quarta 
contradição, uma vez que a repartição de competências consagrada no projeto é rígida, o que convém ao 
equilíbrio federativo em País mercado pela diversidade. 
A proposição e que faço visa a eliminar as contradições acima apontadas, aprimorando o texto em matéria de 
magna importância par a eficácia da organização político-administrativa altamente descentralizada que o 
Projeto, acolhendo aspiração histórica dos brasileiros, estabelece. 
A clareza, a objetividade e a precisão do artigo emendado são indispensáveis para a concretização dessa 
eficácia, pois, conforme adverte Miguel Seabra Fagundes, constitui dogma de ciência política a tendência 
centralizadora do exercício do poder político, que encontra campo fértil nas construções normativas mal 
formuladas.  
Cumpre observar que a presente proposição não menciona no corpo do art. 25 o Distrito Federal e os 
Municípios, uma vez que os capítulos que discriminam as respectivas competências já lhes asseguram a 
competências suplementar para legislar, quando omissa a União.  
Por último, cumpre notar que se deixou de mencionar no art. 24, o inciso XXIII do art. 22 (diretrizes e bases da 
educação nacional), uma vez que a terminologia mais correta, empregada no próprio art. 24 e no art. 213, I, é 
“normas gerais de educação nacional”.  
Parecer:   
   Conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, a proposição faz inovações, configurando 
emenda modificativa, o que contraria as normas regulamentadoras de apresentação de emendas neste 2o turno 
de votação. 
   
   EMENDA:01664 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
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Texto:   
   Suprima-se no inciso XX do art. 22 o termo "efetivos". 
Justificativa: 
Entre os dispositivos que o texto constituição estabelece como da competência privativa da União para legislar 
encontra-se o relativo às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.  
Diz o art. 23 e seu inciso XX: 
“Art. 23 – Cabe privativamente a união legislar sobre: 
..................................................................................... 
XX – normas gerais de organização, efetivos, material bélico e garantia das policias militares e corpos de 
bombeiros militares, bem como as normas de sua convocação e mobilização”.  
Qualquer modificação no efetivo da Polícia Militar requer autorização legislativa mediante lei, por configurar 
criação de novos cargos na Administração Pública do Estado membro. 
Aumentos do efetivo são frequentes na vida da Organização policial militar, ditados pela permanente 
necessidade de adequar o serviço policial ao crescimento do todo social.  
Presentemente no Rio Grande do Sul estão sendo criados dezenas de novos municípios que exigirão novos 
efetivos da Polícia Militar. Este fato determina ao governo federal e obrigatoriedade de criar novos cargos, 
aumentando o efetivo da PM.  
O texto constitucional objeto desta supressão, se efetivado, fará com que os governos estaduais sejam 
obrigados a recorrer ao Chefe da Nação toda vez que necessitam alterar o efetivo da Polícia Militar, para que o 
mesmo encaminhe mensagem à Câmara Federal dispondo sobre o aumento pretendido. Tal situação demonstra 
que o Governador do Estado estará limitado na competência que deveria ser-lhe inerente, de administrar o 
efetivo de organizações – PM e CBM – que integram a estrutura administrativa da Unidade Federada que 
governa. Igual restrição pesará sobre a Assembleia Legislativa Estadual.  
Tal disfunção fere frontalmente o princípio federativo e a autoridade do governador.  
Por estas razões, justifica-se a supressão ora proposta.  
Parecer:   
   A emenda é modificativa porquanto teria o efeito de subtrair a competência da União para legislar sobre 
efetivos das polícias militares e corpos de bombeiros.  
Como reconhece o próprio autor, o objeto desta supressão seria transferir esta competência para a esfera 
estadual, uma vez que estas corporações integram a estrutura administrativa das unidades federadas.  
Pela rejeição.  
O resultado poderia ser o aumento dos efetivos das polícias militares a limites não suportáveis pelos respectivos  
orçamentos. Entendemos ser de bom alvitre manter essa competência na esfera da União.  
Pela rejeição.  

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00269 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   
   Supressão do item no elenco do art. 21,  
acrescentando-o, como um novo inciso, ao art. 23,  
com a seguinte redação: "organização, efetivos,  
material bélico e garantia das políticas militares  
e corpo de bombeiros militares, bem como as normas  
de sua convocação e mobilização. 
Justificativa: 
Se cabe à União legislar sore o tema apenas a nível de normas gerais, o que se denomina de competência 
concorrente limitada para distinguir da competência concorrente clássica ou ilimitada (sintetizada na expressão 
Bundesrecht brichte Landesrecht) a correta colocação do dispositivo é, igualmente, no elenco do art. 25, que 
trata um bloco dessa modalidade de competência, e não no art. 23, que trata da modalidade de exclusividade da 
União (privativa, sujeita apenas à exceção de discriminação legislativa do seu parágrafo único).  
   
   EMENDA:00361 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA OU OBSERVAÇÕES PARA A REDAÇÃO DO 2o.  
TURNO  
"Art. 21 XXIV - diretrizes e bases da educação nacional.  
Supressão do item, uma vez que a matéria já  
está tratada em seu próprio lugar, como caso de  
competência concorrente limitada, no art. 25 IX 
Justificativa: 
Dos quatro casos, apontados neste estudo, de normas gerais deslocadas para o elenco do art. 21, este é o mais 
simples. É evidente que as normas gerais sempre serão da União e sempre nacionais; esse sentido que inspirou 
o parágrafo primeiro do art. 25. Mesmo que os Estados, em caso de inexistência de lei federal sobre a matéria, 
legislem supletivamente, só poderão fazê-lo no âmbito das respectivas jurisdições pois deverão atender “as suas 
peculiaridades”.  
A educação, mais a cultura, ensino e desporto, já estão no elenco do art. 25 IX, tornando supérfluo, além de 
inadequado, repeti-la no art. 21.  
   
   EMENDA:00365 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Transpor os incisos XXI e XXVII do art. 21  
para o art. 23, mantida a sua redação. 
Justificativa: 
No art. 23 devem ser concentrados todos os casos em que a competência legislativa da União se limita ao 
estabelecimento de “normas gerais”.  
   
   EMENDA:00377 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Promova-se a fusão do artigo 21, XXIV com o  
art. 23, IX, suprimindo-se aquele e dando a este a  
seguinte redação:  
"Art. 23 - ...................................... 
IX - educação nacional, ensino, cultura e desporto;" 
Justificativa: 
São sinônimos as expressões “diretrizes e bases da educação nacional” (art. 21, XXIV) e “normas gerais da 
educação nacional” (art. 208, I).  
A matéria “normas gerais” constitui objeto do art. 23 e não do art. 21.  
   
   EMENDA:00464 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 21, inciso XXVIII, esta redação:  
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Art. 21. ...................................  
XXVIII - defesas territorial, aeroespacial, civil  
e mobilização nacional. 
Justificativa: 
Está exageradamente repetida – e sem nenhum sentido a palavra defesa.  
   
   EMENDA:00635 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se a defesa marítima, passando a ler-se:  
XXVIII - defesa territorial, defesa marítima,  
defesa aeroespacial, defesa civil e mobilização nacional; 
Justificativa: 
Trata-se de suprir evidente omissão, uma vez que a defesa marítima – mar territorial, plataforma continental etc. 
– não pode deixar de ser atribuída à competência privativa da União; o espaço marítimo e submarino revestem 
inclusive questões de Direito Internacional, objeto de tratados de que só a União pode ser parte.  
   
   EMENDA:00725 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   XVII - Suprimir a vírgula após "judiciária". 
Justificativa: 
Auto justificável.  
   
   EMENDA:00726 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   XVIII - Substituir o "e", após  
"estatístico" por uma vírgula. 
Justificativa: 
Auto justificável.  
   
   EMENDA:00821 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir a expressão inicial "...normas gerais  
de...", passando o inciso a ter a seguinte redação:  
Art. 21 - ......................  
XXVII - licitação e contração em todas as  
modalidades, para a administração pública, direta,  
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo  
Poder Público, nas diversas esferas de governo, e  
empresas sob seu controle; 
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Justificativa: 
A manutenção da expressão que se sugere suprimir pode ensejar interpretação equivocada sobre a intenção do 
disposto, que claramente visa evitar que municípios, ou mesmo estados, venham estabelecer procedimentos e 
normas licitatórias deformados que conduzam a prejuízos ao erário e privilégios na adjudicação de fornecimento 
de bens e serviços públicos.  
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