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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. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  
      I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  
      II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
      III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
      IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária;  
      V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
   

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:10145 DT REC:25/05/87 
Entidade:   

   CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO À SEGURIDADE SOCIAL E CAIBA AO  
ESTADO ORGANIZAR, COORDENAR E MANTER UM SISTEMA DE PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:01238 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE LEI ESPECIAL DISPONHA SOBRE A ASSISTÊNCIA DEVIDA PELO  
ESTADO ÀS PESSOAS DEFICIENTES, NAS ÀREAS DA SAÚDE, DO TRABALHO, DA  

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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CIDADANIA, DO ENSINO E DOS INVESTIMENTOS, DE FORMA A GARANTIR SUA  
INTEGRAÇÃO À SOCIEDADE. 
   
   SUGESTÃO:00173 DT REC:31/03/87 
Autor:   

   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   

   SUGERE CABER AO ESTADO ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUÍTA A  
TODAS AS PESSOAS CARENTES, PERMITINDO A INTEGRAÇÃO DAS MESMAS À  
ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:01894 DT REC:28/04/87 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE O GOVERNO FEDERAL PRESTE TOTAL ASSISTÊNCIA À PESSOA  
DEFICIENTE. 
   
   SUGESTÃO:01964 DT REC:28/04/87 
Autor:   

   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   

   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA A TODAS AS  
PESSOAS CARENTES E DESENVOLVA POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL QUE TORNE  
EFETIVA A IGUALDADE DE TODOS PERANTE A LEI. 
   
   SUGESTÃO:02171 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL  
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:03997 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   

   SUGERE SE ESTABELEÇA E EXECUTE PLANOS NACIONAIS DE BEM-ESTAR SOCIAL,  
VISANDO A ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA, À ADOLESCÊNCIA, AOS  
DEFICIENTES FÍSICOS, AOS EXCEPCIONAIS E AOS IDOSOS. 
   
   SUGESTÃO:04034 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   

   SUGERE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO PELO ESTADO DE SERVIÇOS DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA. 
   
   SUGESTÃO:04769 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS DEFICIENTES MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES  
SOCIAIS E ECONÔMICAS. 
   
   SUGESTÃO:04853 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   

   SUGERE QUE A SOCIEDADE E OS PODERES PÚBLICOS AMPAREM OS DEFICIENTES  
FÍSICOS OU MENTAIS, PRINCIPALMENTE OS ÓRFÃOS, OS MENORES ABANDONADOS  
E OS IDOSOS. 
   
   SUGESTÃO:05501 DT REC:06/05/87 
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Autor:   

   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS ASSEGUREM MEDIDAS DE  
PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES EM GERAL. 
   
   SUGESTÃO:06009 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS QUE REGULAMENTEM OS DEVERES DO ESTADO NA PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:06756 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERMANENTE AOS CIDADÃOS  
INCAPACITADOS PARA A VIDA SOCIAL OU PRODUTIVA. 
   
   SUGESTÃO:07328 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM GARANTIDOS DIREITOS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE  
DEFICIÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08080 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS PODERES PÚBLICOS GARANTAM A SUFICIÊNCIA ECONÔMICA, AS  
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO E CONVÍVIO FAMILIAR AOS IDOSOS, PROMOVENDO SEU  
BEM-ESTAR ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE ASSISTÊNCIA, PELO SISTEMA  
DE SEGURIDADE SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:08254 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE O ESTADO CRIE E MANTENHA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
GRATUITA, CONFORME ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:08313 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   

   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO À SEGURIDADE SOCIAL E QUE SEJA DEVER  
DO ESTADO ORGANIZAR, COORDENAR E MANTER UM SISTEMA DE PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:00845 DT REC:13/04/87 
Autor:   

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE SEJA IMPLANTADA, NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, UMA POLÍTICA DE  
ASSISTÊNCIA AO IDOSO, CABENDO AOS MINISTÉRIOS DA PREVIDÊNCIA E DA  
SAÚDE A SUA EXECUÇÃO E O PREPARO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL  
CORRESPONDENTE. 
   
   SUGESTÃO:08539 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
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Texto:   

   SUGERE QUE A CRIANÇA GOZE DE PROTEÇÃO PREVISTA NOS ACORDOS  
INTERNACIONAIS QUE GARANTEM SEUS DIREITOS; QUE TENHA DIREITO A  
ASSISTÊNCIA SOCIAL, AINDA QUE SEUS PAIS NÃO SEJAM CONTRIBUINTES DO  
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO; E QUE O REGISTRO CIVIL SEJA GRATUITO. 
   
   SUGESTÃO:00898 DT REC:13/04/87 
Autor:   

   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL, QUE É DIREITO DE  
TODOS E DEVER DO ESTADO. A PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DESTINAM-SE A ASSEGURAR DIREITOS E GARANTIAS À MATERNIDADE E ÀS  
GESTANTES; APOSENTADORIA ÀS DONAS DE CASA, DENTRE OUTROS DIREITOS QUE  
ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:09163 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PREVIDÊNCIA E A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO PROTEJAM OS  
CIDADÃOS NAS DIFERENTES SITUAÇÕES QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:09481 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   

   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO ORGANIZAR, COORDENAR E MANTER UM SISTEMA  
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A ASSEGURAR OS DIREITOS  
QUE ESTABELECE. (SGC). 
   
   SUGESTÃO:09735 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE CONDIÇÕES DE AMPARO E EDUCAÇÃO AO MENOR  
CARENTE OU ABANDONADO. 

 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação das reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente está 
disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO AMBIENTE - VIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 12 - É assegurado pelos Poderes Públicos, nos termos da lei, 

assistência social gratuita a todas as pessoas carentes. 

 

Nota: o Anteprojeto do Relator da Subcomissão – VIIb está dividido em três partes 

temáticas: Da Saúde, Da Seguridade Social, Do Meio Ambiente. Os artigos são 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 6  

 

numerados por parte. Assim, o art. 12 corresponde ao artigo 1º da parte referente à 

Seguridade Social. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 15 - Todos têm direito à seguridade social, nos termos da lei. 

[...] 

Art. 19 - A partir de sessenta e cinco anos de idade, todo brasileiro, 

independentemente de prova de recolhimento de contribuição para o sistema e 

desde que não possua outra fonte de renda, fará jus à percepção de renda mensal 

vitalícia equivalente a um salário mínimo. 

 

Consulte na 23ª e 24ª reuniões da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio 
Ambiente – VIIb, a votação dos destaques e da redação final do Anteprojeto. 

Publicação: DANC de 23/7/1987, suplemento ao nº 102, a partir da p. 124 e DANC 
de 25/7/1987, suplemento ao nº 104, a partir da p. 223. Disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b   

  

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 62 - Cabe à seguridade social desenvolver políticas de promoção social das 

populações marginalizadas e carentes, a fim de remover os obstáculos de ordem 

econômica, social e cultural ao desenvolvimento da pessoa humana é à sua efetiva 

participação no exercício da plena cidadania. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 13.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 72 - A assistência social destina-se àqueles indivíduos que não dispõem de 

meios próprios para se sustentarem e de acesso aos demais direitos sociais. 

Art. 73 - A assistência social compreende o conjunto de ações e serviços prestados 

de forma gratuita, obrigatória e independente de contribuição à seguridade social, 

voltado para:  

I - proteção à família, infância, maternidade, velhice e pessoas portadoras de 

deficiência;  

II - amparo às crianças e adolescentes, órfãos, abandonados ou autores de infração 

penal;  

III - promoção da integração ao mercado de trabalho e da habilitação civil. 

[...] 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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Art. 77 - A partir de sessenta de cinco anos de idade, todo cidadão, 

independentemente de prova de recolhimento de contribuição para a Seguridade 

Social e desde que não possua outra fonte de renda, fará jus à percepção de 

pensão mensal equivalente a 1 (um) salário mínimo. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social a votação do Substitutivo do 

Relator.  

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

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 369 - A assistência social destina-se àqueles indivíduos que não dispõem de 

meios próprios para se sustentarem e de acesso aos demais direitos sociais. 

Art. 370 - A assistência social compreende o conjunto de ações e serviços 

prestados de forma gratuita, obrigatória e independente de contribuição à 

seguridade social, voltado para:  

I - proteção à família, infância, maternidade, velhice;  

II - amparo às crianças e adolescentes, órfãos, abandonados ou autores de infração 

penal;  

III - promoção da integração ao mercado de trabalho e da habilitação civil.  

IV - habilitação e reabilitação adequadas às pessoas portadoras de deficiência, bem 

como integração na vida econômica e social do País. 

[...] 

Art. 374 - A partir de sessenta de cinco anos de idade, todo cidadão, 

independentemente de prova de recolhimento de contribuição para a Seguridade 

Social e desde que não possua outra fonte de renda, fará jus à percepção de 

pensão mensal equivalente a um salário mínimo. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 363 - A assistência social destina-se àquelas pessoas que não dispõem de 

meios próprios para se sustentarem e de acesso aos demais direitos sociais. 

Art. 364 - A assistência social compreende o conjunto de ações e serviços 

prestados de forma gratuita, obrigatória e independente de contribuição à 

seguridade social, voltado para:  

I - proteção à família, infância, maternidade, velhice;  

II - amparo às crianças e adolescentes, órfãos, abandonados ou autores de infração 

penal;  

III - promoção da integração ao mercado de trabalho e da habilitação civil.  

IV - habilitação e reabilitação adequadas às pessoas portadoras de deficiência, bem 

como integração na vida econômica e social do País. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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[...] 

Art. 368 - A partir de sessenta e cinco anos de idade, todo cidadão, 

independentemente de prova de recolhimento de contribuição para a Seguridade 

Social e desde que não possua outra fonte de renda, fará jus à percepção de 

pensão mensal equivalente a um salário mínimo. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 45.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 268 - A assistência social será prestada independentemente de contribuição à 

seguridade social, voltada para:  

I - proteção à família, infância, maternidade e velhice;  

II - amparo às crianças e adolescentes, órfãos, abandonados ou autores de infração 

penal;  

III - promoção da integração ao mercado de trabalho.  

IV - habilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua 

integração à vida comunitária.  

Parágrafo único - A execução das ações de assistência social será descentralizada 

para os Municípios, cabendo aos demais níveis de governo função normativa. 

[...] 

Art. 272 - A partir de sessenta e cinco anos de idade, todo cidadão, 

independentemente de prova de recolhimento de contribuição para a seguridade 

social e desde que não possua outra fonte de renda, fará jus à percepção de 

pensão mensal equivalente a um salário mínimo. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 40.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 231 - A assistência social será prestada independentemente de contribuição à 

seguridade social, e voltada para:  

I - proteção à família, à infância, à maternidade e à velhice;  

II - amparo às crianças e adolescentes carentes e autores de infração penal e a 

suas vítimas;  

III - promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV - habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de 

sua integração à vida comunitária;  

V - garantia do benefício mensal de um salário-mínimo a toda pessoa portadora de 

deficiência, que comprove não possuir meios de prover à sua própria manutenção;  

VI - concessão de pensão mensal vitalícia, na forma da lei, a todo cidadão, a partir 

de sessenta e cinco anos de idade, independentemente de prova de recolhimento 

de contribuição para a seguridade social e desde que não possua outra fonte de 

renda.  

Parágrafo único - Todos os serviços assistenciais privados que utilizem recursos 

públicos submeter-se-ão às normas estabelecidas nesse artigo, ressalvadas as 

entidades assistenciais e de formação profissional mantidas através de 

contribuições compulsórias dos empregadores. 

 

Discussões e votações: 
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Destaque apresentado nº 7866/87, referente à Emenda nº 32780.  

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

partir da p. 2213. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 238. A assistência social será prestada independentemente de contribuição à 

seguridade social, e terá por objetivos:  

I - a proteção à família, à infância, à maternidade e à velhice;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes e autores de infração penal e a 

suas vítimas;  

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária;  

V - a garantia do benefício mensal de um salário mínimo a toda pessoa portadora 

de deficiência que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção;  

VI - a concessão de pensão mensal vitalícia, na forma da lei, a todo cidadão, a 

partir de sessenta e cinco anos de idade, independentemente de prova de 

recolhimento de contribuição para a seguridade social e desde que não possua 

outra fonte de renda.  

§ 1º A lei assegurará incentivos específicos para o lazer social.  

§ 2º Todos os serviços assistenciais privados que utilizem recursos públicos 

submeter-se-ão ao disposto neste artigo, ressalvadas as entidades assistenciais e 

de formação profissional mantidas através de contribuições compulsórias dos 

empregadores. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 10. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2044, art. 237. 

 

Discussões e votações: 

Requerimento de destaque de fusão de emendas. A fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 19/05/1988, a partir da 

p. 10541. 

Requerimento de destaque nº 1821. O destaque foi aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 19/05/1988, a partir da 

p. 10551. 

 

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

2º) 

Art. 208. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

                                                      
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/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/245anc19mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/245anc19mai1988.pdf
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IV - habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária;  

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o inciso V, conforme relatório 

geral, volume 299/298, página XII transcrito abaixo: 

“Art. 208 Seu inciso V foi completado com artigo extraído do Ato das Disposições 

Transitórias, em face do caráter permanente da norma que veicula. ” 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Discussões e votações: 

Requerimento de destaque para a emenda 00868. O destaque foi retirado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 31/08/1988, a partir da 

p. 13788. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária;  

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária;  

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

  
   EMENDA:00009 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   

   Art. 1o. Passa a ter a seguinte redação:  
"É assegurado, pelos Poderes Públicos, nos  
termos da lei, assistência social gratuita a todas  
pessoas carentes, feita a comprovação de carência  
através de levantamento socioeconômico pertinente." 
Justificativa: 

Fala-se apenas, no artigo, de pessoas carentes, sem estabelecer os critérios para o levantamento dessa 
carência, o que, aliás, pode ter variações enormes nas diferentes partes do território Nacional. 
Parecer:   

   Não parece adequado definir no texto constitucional as formas de assistência social e os métodos a serem 
adotados, que poderão ser mais apropriadamente tratados em lei ordinária. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00016 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   

   Emenda ao capítulo da Seguridade Social do anteprojeto.  
"Substituir as expressões" assistência social  
e previdência social", em todos os artigos que  
constarem por Seguridade Social.  
Artigos 1o., 2o., 3o., 4o. e 6o." 
Justificativa: 

Visa adequar o texto, dando-lhe homogeneidade e garantindo a maior abrangência que o termo Seguridade 
Social, em relação a previdência e assistência social.  
Inclusive isso foi ponto de discussão durante a elaboração do Regimento Interno da Constituinte e na qual 
prevaleceu a expressão Seguridade Social.  
Parecer:   

   O anteprojeto acata integralmente a proposta contida nesta Emenda, vez que adotou a expressão seguridade 
social, em substituição a "previdência social". Aprovada. 
   
   EMENDA:00166 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

   Art. Acrescenta-se ao Art. 1o. do anteprojeto, o seguinte:  
"Art. . ,inclusive alimentação." 
Justificativa: 

Um dos direitos inalienáveis do homem é o direito de se alimentar. No entanto, a carência nutricional entre 
camadas populacionais de baixa renda é evidente.  
Os Poderes Públicos devem assegurar alimentos como forma de melhorar o estado nutricional das pessoas 
carentes implicando em uma forma de justiça social.  
Parecer:   

   A Emenda sugere prestação de alimento às pessoas carentes. Consideramos atendida a pretensão, quando o 
Anteprojeto, prevê assistência social, conforme as necessidades do segurado e de sua família. Aprovada. 
   
   EMENDA:00208 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. É assegurada pelos Poderes  
Públicos, nos termos da lei, assistência social  
inteiramente gratuita a todas as pessoas carentes  
economicamente.  
§ 1o. A assistência social a que se refere o  
caput compreende a assistência médica clínica,  
hospitalar, cirúrgica, farmacêutica, odontológica,  
psiquiátrica e de recuperação.  
§ 2o. Como pessoa economicamente carente  
entende-se a que possua renda mensal de até vinte  
salários mínimos." 
Justificativa: 

A expressão assistência social deve ser definida para evitar interpretações dúbias quando da regulamentação do 
dispositivo constitucional. O mesmo ocorre com o conceito de pessoa carente.  
Parecer:   

   A Emenda sugere a prestação de assistência médica integral e gratuita às pessoas de renda inferior a vinte 
salários mínimos. Além de estarmos remetendo a assistência médica para âmbito do Ministério da Saúde, 
consideramos o piso acima indicado excessivamente alto para a realidade brasileira. Rejeitada. 
 
   

_________________________________________________________________ 

FASE E 

  
   EMENDA:00536 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Colocar acréscimo no inciso II, do art. 17,  
da Seguridade Social, da Comissão da Ordem Social,  
passando o seu texto a ter a seguinte redação:  
"II - ajuda à manutenção dos dependentes,  
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propiciando às pessoas portadoras de deficiências  
uma assistência com medidas de integração na vida  
econômica e social do País, garantindo tratamento  
em instituições apropriadas àqueles incapazes de  
suprir sua própria subsistência e de se reger,  
para o qual serão destinados 10% dos recursos  
alocados para a assistência social". 
Justificativa: 

Em consonância com os demais artigos em outras subcomissões, ao delimitar 10% para a seguridade aos 
trabalhadores que tenham dependentes portadores de deficiência, estaremos fazendo justiça e ao mesmo tempo 
colaborando para que eles tenham condições de melhor produtividade em seus empregos.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A especificação de quantias determinadas para o custeio dos vários programas de assistência do Sistema de 
Seguridade Social não deve ser objeto do texto constitucional principalmente por requerer cálculos atuariais 
muito precisos e mutáveis, vez que condicionadas à conjuntura econômica e financeira que a entidade esteja a 
ostentar em dado momento. 
   
   EMENDA:00804 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   

   Altera a redação do art. 19 do anteprojeto da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente  
(VII- B).  
Art. 19. A partir de sessenta anos de idade  
ou se inválido, todo o brasileiro, independente de  
recolhimento de contribuição para o Sistema de  
Seguridade Social, fará jus à percepção de renda  
mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo,  
desde que não possua outra fonte de renda cujo  
valor global exceda ao fixado para esse benefício. 
Justificativa: 

Em primeiro lugar a nossa proposta reduz para sessenta anos este benefício, pois se nós aprovamos em outra 
subcomissão a aposentadoria por idade aos sessenta anos, seria estabelecer outros critérios, fixar sessenta e 
cinco com a ideia para a percepção de renda mensal vitalícia. Acrescentamos, outrossim, os inválidos, que ficam 
totalmente desprotegidos, na dependência de quem lhes auxilie.  
Parecer:   

   Prejudicada. Através dos princípios da universalização da cobertura e da distributividade na prestação dos 
benefícios, o anteprojeto consagra o sistema de seguridade social, em oposição ao da previdência social, 
exatamente para incentivar o amparo de todas as pessoas em situação de falta ou diminuição de meios de 
subsistência. 
   
   EMENDA:01125 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 19 do anteprojeto a redação seguinte:  
Art. 19. A partir de um limite estabelecido  
em lei, todo brasileiro fará jus à percepção de  
renda mensal vitalícia equivalente a um salário  
mínimo, independentemente de prova de contribuição  
desde que não possua outra fonte de renda. 
Justificativa: 

A renda mensal vitalícia é assegurada hoje a pessoas de 70 anos acima carecendo de comprovações do 
exercício de certas profissões.  
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Será prudente que o texto constitucional assegure às pessoas idosas essa renda mensal vitalícia, deixando à lei 
a fixação do limite de idade, a partir de que se dispensa comprovação de contribuição.  
Parecer:   

   Prejudicada. A sugestão do autor da Emenda acha-se contida na filosofia predominante no anteprojeto que, 
inclusive, orienta-se pelas ideias relativas à Seguridade Social, em substituição à expressão Previdência Social, 
que se identifica com sistema comutativo, em que o segurado, para fazer jus ao benefício, precisa, qualquer que 
seja sua condição social e econômica, recolher contribuições para o sistema. 

 

________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00137 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber:  
Art. - A partir de sessenta e cinco anos de  
idade, todo brasileiro, independentemente de prova  
de recolhimento de contribuição para o sistema e  
desde que não possua outra fonte de renda, fará  
jus à percepção de renda mensal vitalícia  
equivalente a um salário mínimo. 
Justificativa: 

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, 
embora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da votação se terá nova 
oportunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior. 
Parecer:   

   Rejeitada.  
A amplitude da cobertura do Sistema de Seguridade Social, com a incorporação das áreas de Saúde e 
assistência social, propõe o efetivo acesso de toda a população aos benefícios e serviços do Sistema. No que 
concerne aos serviços (sociais e de saúde), esse processo de universalização passará a depender 
exclusivamente da eficiência e eficácia da gestão estatal e, evidentemente, da disponibilidade de recursos, em 
sentido amplo.  
No que tange ao Subsistema previdencial, a cobertura é ampliada para abranger o seguro desemprego, 
preenchendo assim importante lacuna.  
O direito que a presente emenda procura assegurar enquadra-se, do ponto de vista doutrinário, no âmbito da 
assistência social, não obstante sua expressão pecuniária, típica dos benefícios previdenciários.  
O relator entende que, malgrado seja congruente com os princípios do Sistema, a referida prestação não deve 
constar do texto constitucional, pelo seguinte motivo: existem fortes razões para se pôr em dúvida a 
conveniência de se fixar em um salário mínimo o valor dos "benefícios" de índole assistencial (sem requisito de 
contribuição), pois a grande massa dos assalariados encontra-se nessa faixa de renda. Ora, se o Sistema 
garantir Serviços de Saúde e Sociais gratuitos e aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo de 
adulto, poderia se verificar o efeito perverso de indução à informalização das relações de trabalho, com o intuito 
de contornar a obrigação de contribuir para o Sistema.  
Convém, portanto, deixar à lei ordinária o tratamento da matéria, em consonância com os princípios 
constitucionais. 
   
   EMENDA:00682 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator:  
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Dá nova redação ao § 1º do art. 55:  
Art. 55. ....................................  
............................................  
§ 1o. A partir dos sessenta anos de idade, o  
idoso, independentemente de prova de recolhimento  
de contribuição par ao sistema previdenciário,  
desde que não possua outra fonte de renda, fará  
jus à percepção de proventos de aposentadoria,  
vitalícios, não inferiores a um salário mínimo e  
progressivamente majorados de acordo com as  
disponibilidades da previdência social. 
Justificativa: 

Trata-se de equiparar os direitos à aposentadoria (ou de isonomia na aposentadoria) do homem e da mulher.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A amplitude da cobertura do Sistema de Seguridade Social, com a incorporação das áreas de Saúde e 
assistência social, propõe o efetivo acesso de toda a população aos benefícios e serviços do Sistema. No que 
concerne aos serviços (sociais e de saúde), esse processo de universalização passará a depender 
exclusivamente da eficiência e eficácia da gestão estatal e, evidentemente, da disponibilidade de recursos, em 
sentido amplo.  
No que tange ao Subsistema previdencial, a cobertura é ampliada para abranger o seguro desemprego, 
preenchendo assim importante lacuna.  
O direito que a presente emenda procura assegurar enquadra-se, do ponto de vista doutrinário, no âmbito da 
assistência social, não obstante sua expressão pecuniária, típica dos benefícios previdenciários.  
O relator entende que, malgrado seja congruente com os princípios do Sistema, a referida prestação não deve 
constar do texto constitucional, pelo seguinte motivo: existem fortes razões para se pôr em dúvida a 
conveniência de se fixar em um salário mínimo o valor dos "benefícios" de índole assistencial (sem requisito de 
contribuição), pois a grande massa dos assalariados encontra-se nessa faixa de renda. Ora, se o Sistema 
garantir Serviços de Saúde e Sociais gratuitos e aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo de 
adulto, poderia se verificar o efeito perverso de indução à informalização das relações de trabalho, com o intuito 
de contornar a obrigação de contribuir para o Sistema.  
Convém, portanto, deixar à lei ordinária o tratamento da matéria, em consonância com os princípios 
constitucionais. 
   
   EMENDA:00776 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   

   As pensões por velhice e invalidez serão  
devidas a todos, independentemente de contribuição  
direta para o Sistema previdenciário, desde que  
fique comprovada a inexistência de outra fonte de renda. 
Justificativa: 

Obedecendo o princípio de universalização, deve o estado efetivamente agir promovendo condições de amparo 
àqueles menos favorecidos e que estejam fora do sistema previdenciário.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A amplitude da cobertura do Sistema de Seguridade Social, com a incorporação das áreas de Saúde e 
assistência social, propõe o efetivo acesso de toda a população aos benefícios e serviços do Sistema. No que 
concerne aos serviços (sociais e de saúde), esse processo de universalização passará a depender 
exclusivamente da eficiência e eficácia da gestão estatal e, evidentemente, da disponibilidade de recursos, em 
sentido amplo.  
No que tange ao Subsistema previdencial, a cobertura é ampliada para abranger o seguro desemprego, 
preenchendo assim importante lacuna.  
O direito que a presente emenda procura assegurar enquadra-se, do ponto de vista doutrinário, no âmbito da 
assistência social, não obstante sua expressão pecuniária, típica dos benefícios previdenciários.  
O relator entende que, malgrado seja congruente com os princípios do Sistema, a referida prestação não deve 
constar do texto constitucional, pelo seguinte motivo: existem fortes razões para se pôr em dúvida a 
conveniência de se fixar em um salário mínimo o valor dos "benefícios" de índole assistencial (sem requisito de 
contribuição), pois a grande massa dos assalariados encontra-se nessa faixa de renda. Ora, se o Sistema 
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garantir Serviços de Saúde e Sociais gratuitos e aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo de 
adulto, poderia se verificar o efeito perverso de indução à informalização das relações de trabalho, com o intuito 
de contornar a obrigação de contribuir para o Sistema.  
Convém, portanto, deixar à lei ordinária o tratamento da matéria, em consonância com os princípios 
constitucionais. 
   
   EMENDA:00892 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se como § 10 do artigo 48 do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social, o que se  
segue:  
§ 10. Garantir a segurança social para  
aqueles excepcionais que não possam educar-se  
convenientemente nem desempenhar atividades  
susceptíveis de prover sua própria subsistência,  
que lhe seja assegurada a filiação ao sistema  
previdenciário, o qual lhes propiciará renda  
mensal vitalícia e assistência biopsicossocial (a  
criação de lar-escola). 
Justificativa: 

O excepcional necessita de assistência vitalícia. O governo tem que criar mecanismos de atendimentos ao 
excepcional maior idoso e profundo, sem integração na família e na sociedade.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Na seção "Da Assistência Social", define-se a incumbência da Seguridade Social para desenvolver políticas de 
promoção racial das populações marginalizadas e carentes. 
   
   EMENDA:00908 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   

   Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Da  
Ordem Social", o seguinte dispositivo:  
Art. A lei assegurará pensão mensal  
vitalícia, de valor nunca inferior a um salário  
mínimo, aos deficientes e idosos absolutamente  
incapazes de proverem a própria subsistência ou na  
impossibilidade de a terem provida pela família e  
não possam ser alcançados por outra forma  
assistencial que lhes garanta o direito à vida. 
Justificativa: 

Todos têm direito à vida. E este será apenas um enunciado generoso, mas inoperante, se o seu exercício não for 
assegurado concretamente para aqueles que deficientes e idosos são absolutamente incapazes de, pelo esforço 
próprio ou através dos recursos financeiros de que dispõem as suas famílias, proverem as necessidades básicas 
de suas vidas ou, ainda, não possam ser alcançados por outras formas assistenciais. Quando, pois, essa 
circunstancias infelizes se conjugaram, nada mais justo do que se facultar à vida do ser humano o direito de 
continuar existindo, ainda que minimamente.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A amplitude da cobertura do Sistema de Seguridade Social, com a incorporação das áreas de Saúde e 
assistência social, propõe o efetivo acesso de toda a população aos benefícios e serviços do Sistema. No que 
concerne aos serviços (sociais e de saúde), esse processo de universalização passará a depender 
exclusivamente da eficiência e eficácia da gestão estatal e, evidentemente, da disponibilidade de recursos, em 
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sentido amplo.  
No que tange ao Subsistema previdencial, a cobertura é ampliada para abranger o seguro desemprego, 
preenchendo assim importante lacuna.  
O direito que a presente emenda procura assegurar enquadra-se, do ponto de vista doutrinário, no âmbito da 
assistência social, não obstante sua expressão pecuniária, típica dos benefícios previdenciários.  
O relator entende que, malgrado seja congruente com os princípios do Sistema, a referida prestação não deve 
constar do texto constitucional, pelo seguinte motivo: existem fortes razões para se pôr em dúvida a 
conveniência de se fixar em um salário mínimo o valor dos "benefícios" de índole assistencial (sem requisito de 
contribuição), pois a grande massa dos assalariados encontra-se nessa faixa de renda. Ora, se o Sistema 
garantir Serviços de Saúde e Sociais gratuitos e aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo de 
adulto, poderia se verificar o efeito perverso de indução à informalização das relações de trabalho, com o intuito 
de contornar a obrigação de contribuir para o Sistema.  
Convém, portanto, deixar à lei ordinária o tratamento da matéria, em consonância com os princípios 
constitucionais. 
   
   EMENDA:00976 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   

   Inclua-se, onde couber, na Seção II do  
Capítulo II - Seguridade Social, do Substitutivo  
da Comissão VII:  
"A todo cidadão brasileiro com mais de 65  
anos, independente de prova de recolhimento de  
contribuição previdenciária, a União pagará um  
salário mínimo, a título de aposentadoria." 
Justificativa: 

Nada mais justo do que o pagamento de um salário mínimo, a título de aposentadoria, para todo cidadão maior 
de 65 anos de idade, afinal, esse provento, ainda que insuficiente para minimizar a miséria absoluta em que 
vivem milhões de idosos no Brasil, é o ponto de partida para o estabelecimento de um sistema mais concreto de 
justiça social. 
A média de vida do Brasileiro ainda é inferior a de outros povos – cerca de 60 anos de idade –, não obstante 
estar comprovado, por dados da Organização Internacional do Trabalho, que o brasileiro é o que mais trabalho e 
menos descansa. 
As despesas que a União terá com o pagamento desses proventos serão irrisórias, em comparação com as 
riquezas geradas pelo trabalhador.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A amplitude da cobertura do Sistema de Seguridade Social, com a incorporação das áreas de Saúde e 
assistência social, propõe o efetivo acesso de toda a população aos benefícios e serviços do Sistema. No que 
concerne aos serviços (sociais e de saúde), esse processo de universalização passará a depender 
exclusivamente da eficiência e eficácia da gestão estatal e, evidentemente, da disponibilidade de recursos, em 
sentido amplo.  
No que tange ao Subsistema previdencial, a cobertura é ampliada para abranger o seguro desemprego, 
preenchendo assim importante lacuna.  
O direito que a presente emenda procura assegurar enquadra-se, do ponto de vista doutrinário, no âmbito da 
assistência social, não obstante sua expressão pecuniária, típica dos benefícios previdenciários.  
O relator entende que, malgrado seja congruente com os princípios do Sistema, a referida prestação não deve 
constar do texto constitucional, pelo seguinte motivo: existem fortes razões para se por em dúvida a 
conveniência de se fixar em um salário mínimo o valor dos "benefícios" de índole assistencial (sem requisito de 
contribuição), pois a grande massa dos assalariados encontra-se nessa faixa de renda. Ora, se o Sistema 
garantir Serviços de Saúde e Sociais gratuitos e aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo de 
adulto, poderia se verificar o efeito perverso de indução à informalização das relações de trabalho, com o intuito 
de contornar a obrigação de contribuir para o Sistema.  
Convém, portanto, deixar à lei ordinária o tratamento da matéria, em consonância com os princípios 
constitucionais. 
   
   EMENDA:01017 PREJUDICADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   

   Inclua-se, na Seção III, da "Assistência  
Social", como parágrafo único do Art. 62 do  
Substitutivo da Comissão VII:  
"Ficam isentas do recolhimento de taxa de  
contribuição previdenciária as instituições  
beneficentes de assistência social, que atendam  
as exigências da lei." 
Justificativa: 

As instituições de amparo a carentes, menores, idosos ou excepcionais, custeadas com recursos das 
comunidades ou subvenções de órgãos públicos, recorrem frequentemente à Previdência Social, na busca de 
anistia de débitos e isenções de contribuições patronais.  
Tais instituições enfrentam enormes dificuldades para sua manutenção e garantia de padrões mínimos de 
proteção aos assistidos, quase sempre apresentando déficits que as impossibilitam de recolher a parte patronal 
das contribuições previdenciárias.  
Entendemos que, pelos relevantes serviços prestados à causa social, suprindo deficiências do próprio sistema 
oficias de previdência e assistência social, tais entidades reconhecidas como de utilidade pública e com registro 
juto ao órgão competente do Governo, tornam-se credoras, e não devedoras. O mínimo que se pode fazer para 
reparar essa inversão de valores é isentá-las de taxa de contribuição previdenciária.  
Como não visam lucro, consegue sobreviver com custo operacional muito inferior ao das que estão nas mãos do 
Governo.  
Parecer:   

   Prejudicada.  
O relator entende que a matéria objeto da emenda é de natureza regulamentar, mais própria de lei ordinária. 
   
   EMENDA:01139 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber, no Capítulo II - Da  
Seguridade Social - do Substitutivo da Comissão da  
Ordem Social:  
Art. - O sistema de seguridade social manterá  
os seguintes serviços gerais que configuram a  
assistência social gratuita, prestada,  
obrigatoriamente e independentemente de prestação  
securitária, a todos que se encontrem em situação  
de comprovada carência socioeconômica:  
I - Suplementação alimentar para mães  
gestantes e nutrizes e crianças até seis anos inclusive;  
II - Creches e escolas maternais;  
III - Documentação básica, compreendendo  
registros de nascimento, óbitos e casamento;  
IV - Amparo à velhice e ao menor em situação irregular;  
V - Tratamento apropriado a pessoas  
portadoras de deficiências incapazes de se regerem. 
Justificativa: 

O texto é insuficiente e requer a inclusão proposta.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
A emenda contribui para o enriquecimento da seção relativa ao segmento assistencial da Seguridade Social e foi 
parcialmente incorporada à nova redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01142 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Acresça-se ao art. 62, o seguinte parágrafo único.  
Parágrafo único - As pessoas de deficiência  
que não apresentam comprovadas condições de  
habilitação ou estejam em processo de habilitação  
ou reabilitação, e que sejam carente de recursos  
ou que, sendo menores, pertençam a família  
desprovida de recursos necessários à subsistência,  
têm direito a pensão de valor não inferior ao  
salário mínimo. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A amplitude da cobertura do Sistema de Seguridade Social, com a incorporação das áreas de Saúde e 
assistência social, propõe o efetivo acesso de toda a população aos benefícios e serviços do Sistema. No que 
concerne aos serviços (sociais e de saúde), esse processo de universalização passará a depender 
exclusivamente da eficiência e eficácia da gestão estatal e, evidentemente, da disponibilidade de recursos, em 
sentido amplo.  
No que tange ao Subsistema previdencial, a cobertura é ampliada para abranger o seguro desemprego, 
preenchendo assim importante lacuna.  
O direito que a presente emenda procura assegurar enquadra-se, do ponto de vista doutrinário, no âmbito da 
assistência social, não obstante sua expressão pecuniária, típica dos benefícios previdenciários.  
O relator entende que, malgrado seja congruente com os princípios do Sistema, a referida prestação não deve 
constar do texto constitucional, pelo seguinte motivo: existem fortes razões para se pôr em dúvida a 
conveniência de se fixar em um salário mínimo o valor dos "benefícios" de índole assistencial (sem requisito de 
contribuição), pois a grande massa dos assalariados encontra-se nessa faixa de renda. Ora, se o Sistema 
garantir Serviços de Saúde e Sociais gratuitos e aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo de 
adulto, poderia se verificar o efeito perverso de indução à informalização das relações de trabalho, com o intuito 
de contornar a obrigação de contribuir para o Sistema.  
Convém, portanto, deixar à lei ordinária o tratamento da matéria, em consonância com os princípios 
constitucionais. 
   
   EMENDA:01150 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber no Capítulo "Da  
Seguridade Social" do Substitutivo da Comissão da  
Ordem Social:  
As aposentadorias e pensões por velhice e  
invalidez serão devidas a todos os trabalhadores,  
independentemente de contribuição direta para o  
Sistema. 
Justificativa: 

É o que avançam em relação ao que existe hoje, obedecendo ao princípio da Universalização.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A amplitude da cobertura do Sistema de Seguridade Social, com a incorporação das áreas de Saúde e 
assistência social, propõe o efetivo acesso de toda a população aos benefícios e serviços do Sistema. No que 
concerne aos serviços (sociais e de saúde), esse processo de universalização passará a depender 
exclusivamente da eficiência e eficácia da gestão estatal e, evidentemente, da disponibilidade de recursos, em 
sentido amplo.  
No que tange ao Subsistema previdencial, a cobertura é ampliada para abranger o seguro desemprego, 
preenchendo assim importante lacuna.  
O direito que a presente emenda procura assegurar enquadra-se, do ponto de vista doutrinário, no âmbito da 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 20  

 

assistência social, não obstante sua expressão pecuniária, típica dos benefícios previdenciários.  
O relator entende que, malgrado seja congruente com os princípios do Sistema, a referida prestação não deve 
constar do texto constitucional, pelo seguinte motivo: existem fortes razões para se pôr em dúvida a 
conveniência de se fixar em um salário mínimo o valor dos "benefícios" de índole assistencial (sem requisito de 
contribuição), pois a grande massa dos assalariados encontra-se nessa faixa de renda. Ora, se o Sistema 
garantir Serviços de Saúde e Sociais gratuitos e aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo de 
adulto, poderia se verificar o efeito perverso de indução à informalização das relações de trabalho, com o intuito 
de contornar a obrigação de contribuir para o Sistema.  
Convém, portanto, deixar à lei ordinária o tratamento da matéria, em consonância com os princípios 
constitucionais. 
 
   
   EMENDA:01349 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda  
Sobre a Assistência Social  
Art. 2o. - Nova Redação -  
A Seguridade Social destina-se àqueles  
indivíduos que não dispõem de meios próprios para  
proverem o seu auto sustento mínimo. 
Justificativa: 

O atual texto é absolutamente insuficiente, além de usar categorias ideológicas como “carentes” e 
marginalizado”.  
Parecer:   

   Aprovada.  
A emenda foi incorporada ao Substitutivo com pequena alteração na redação. 
   
   EMENDA:01369 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Art. 40. Novo.  
O sistema de seguridade social manterá os  
seguintes serviços gerais que configuram a  
assistência social gratuita, prestada,  
obrigatoriamente e independentemente de prestação  
securitária, a todos que se encontrem em situação  
de comprovada carência socioeconômica:  
I - Suplementação alimentar para mães  
gestantes e nutrizes e crianças até seis anos inclusive;  
II - Creches e escolas maternais;  
III - Documentação básica, compreendendo  
registros de nascimento, óbitos e casamento;  
IV - Amparo à velhice e ao menor em situação  
irregular;  
V - Tratamento em instituições apropriadas a  
pessoas portadoras de deficiências incapazes de se  
regerem. 
Justificativa: 

O atual texto é absolutamente insuficiente, além de usar categorias ideológicas como “carentes” e 
“marginalizado”.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
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A emenda contribui para o enriquecimento da seção relativa ao segmento assistencial da Seguridade Social e foi 
parcialmente incorporada à nova redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01398 PREJUDICADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   

   Substitua-se o Art. 62, dando a seguinte redação:  
"Art. 62 - Cabe à seguinte social medidas  
compensatórias visando a implementação do  
princípio constitucional de isonomia a pessoas ou  
grupos vítimas de discriminação comprovada.'  
Parágrafo único - Entendem-se como medidas  
compensatórias aquelas voltadas a dar preferência  
a determinados cidadãos para garantir sua  
participação igualitária no acesso ao mercado de  
trabalho, à educação, à saúde e aos demais  
direitos sociais.' 
Justificativa: 

É necessário garantir a todos, medidas que possibilitem o exercício da cidadania, em igualdade de condições.  
Parecer:   

   Prejudicada.  
A emenda reproduz dispositivo já incorporado ao capítulo das minorias e populações indígenas. 

 

________________________________________________________________ 

FASES J e K 

  
   EMENDA:01616 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 374  
Suprima-se do Anteprojeto o Artigo 374 
Justificativa: 

A matéria é da alçada da legislação ordinária e depende da existência dos respectivos recursos.  
   
   EMENDA:02400 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 370 o inciso V.  
V - Custeio, pelo Poder Público, de  
tratamento reabilitador, da aquisição de  
equipamentos ortopédicos e outros necessários à  
adaptação e à garantia de adequada qualidade de  
vida aos indivíduos portadores de deficiência  
física, sensorial e mental. 
Justificativa: 
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A deficiência severa exige uma tecnologia educacional diferente, que leva em conta o tipo e o grau de 
deficiência. Ainda que considerável número de crianças, adolescentes e adultos sejam portadores de deficiência, 
mas aptos, mediante a educação especial, a integrarem-se no contexto social e produtivo do País, as políticas de 
educação até agora não contemplam devidamente esta expressiva faixa populacional, o que a condena a uma 
vida marginalizada e fora da força de trabalho, constituindo-se em mais um peso para a Nação e clientela 
obrigatória dos serviços da Previdência Social. 
   
   EMENDA:05036 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Nos termos do § 2o. do art. 23, do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - CS).  
Suprimir do Título IX, Capítulo II, Seção III  
- Da Assistência Social, os dispositivos abaixo  
enumerados.  
1. art. 372;  
2. Art. 373;  
3. Art. 374;  
4. Art. 375; e  
5. Art. 376. 
Justificativa: 

Permanecerão, portanto, no texto Constitucional o Art. 369; Art. 370 incisos I a IV; Art. 371, incisos I e II.  
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevante sobre o assunto, são mais 
apropriados para lei complementar. Consideramos que não devam ficar “amarrados” ao texto Constitucional, pois 
será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente.  
   
   EMENDA:05443 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, no todo ou em parte, os arts.  
369, 370, 371, 373 e 375 da Seção III - Da  
Assistência Social, acrescendo a seguinte nova redação:  
Da Assistência Social  
"Art. A assistência social destina-se  
àqueles indivíduos que não dispõem de meios  
próprios para se sustentarem.  
Art. A assistência social compreende o  
conjunto de serviços prestados de forma gratuita,  
obrigatória e independente de contribuição à  
seguridade social.  
Art. As ações governamentais na área de  
assistência social serão financiadas com recursos  
do Fundo Nacional de Seguridade Social e das  
receitas dos Estados e Municípios.  
Art. Todos os serviços assistenciais  
privados que utilizem recursos públicos submeter-se-ão às normas estabelecidas.  
Art. A partir de sessenta e cinco anos de  
idade todo cidadão, independentemente de prova de  
recolhimento de contribuição para a seguridade  
social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a um salário mínimo.  
Art. Nenhum tributo incidirá sobre as  
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entidades sem fins lucrativos dedicadas à pesquisa  
ou ao ensino, habilitação, reabilitação e  
tratamento e tratamento de pessoas portadoras de  
deficiência." 
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:03594 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dêem-se aos títulos VIII - Da ORDEM Econômica  
e financeira e IX - Da Ordem Social, do  
Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, respectivamente, as denominações  
VIII - Da Ordem Econômica e social e IX - Da  
Família, Da Educação e Da Cultura, reduzindo-se a  
49 os 131 artigos que os compõem, com a seguinte  
redação:  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL  
[...] 
CAPÍTULO III  
DA SEGURIDADE SOCIAL  
[...] 
Art. A assistência social compreende o  
conjunto de ações e serviços prestados de forma  
gratuita, obrigatória e independente de  
contribuição à seguridade social, voltado para:  
I - proteção à família, infância, maternidade  
e velhice;  
II - amparo às crianças e adolescentes,  
órfãos, abandonados ou autores de infração penal;  
III - promoção da integração ao mercado de  
trabalho e da habilitação civil;  
IV - habilitação e reabilitação adequadas às  
pessoas portadoras de deficiência, bem como  
integração na vida econômica e social do País.  
[...] 
Justificativa: 

As constituições brasileiras, a partir da de 1934 – excluída apenas a de 1937 -, trataram de ordem econômica e 
social em um único TÍTULO, por evidente sua interligação indissociável. Noutro, cuidaram da família, educação e 
cultura por suas características próprias que demandam tratamento constitucional específico. 
No anteprojeto da Comissão de Sistematização, pretende-se romper essa tradição consagrada ao longo do 
tempo, dando-se às mencionadas matérias nova sistematização. A alteração não veio respaldada em razões que 
a justifiquem, ao contrário, pode-se tê-la até por desaconselhável pelo prejuízo sistemático que gera. De fato, 
ordem econômica e ordem social estão tanto interdependentes que o tratamento uniforme quanto aos princípios 
que as inspiram não permite tratamento constitucional em títulos distintos sem repetições desnecessárias, nem a 
transposição para título outro que cuida também da família, educação e cultura. 
Em consequência, propõe-se emenda a fim de que sob o mesmo título cuide-se da ordem econômica e social, 
reservando-se outro para a família, a educação e a cultura. 
É certo que se pretende, atendendo aos reclamos atuais, pôr em relevo alguns tópicos da maior importância, 
como a seguridade social, ciência e tecnologia, comunicação, meio ambiente, o menor, o idoso e o índio, dando-
lhes capítulos próprios sob o título IX – DA ORDEM SOCIAL. Todas essas matérias, no entanto, podem ter 
tratamento constitucional, sem descer a normas que as pormenorizem a nível de legislação ordinária e atos 
regulamentares sob o tradicional título - DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA, cuja abrangência 
alcança todos os temas referidos, desde que tratados como convém no texto constitucional. 
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Escoimado o Anteprojeto das regras que devam ser objeto da legislação ordinária, inclusive, em razão de 
alterações necessárias ditadas com o passar do tempo, fixando-se no texto constitucional, apenas, os princípios 
básicos e norteadores que definam uma política no setor, por certo, ter-se-ão estabelecidos preceitos e 
mandamentos constitucionais duradouros. A emenda substitutiva que ora se apresenta relativamente aos Títulos 
VIII e IX visa a justamente alcançar esse propósito, ou seja, dar tratamento constitucional aos assuntos, 
deixando à legislação infraconstitucional discipliná-los com a oportunidade que as condições sociais 
aconselharem e permitirem. 
Se o princípio da legalidade se exprime na máxima “suporta a lei que fizeste”, devendo-se, quando seu 
cumprimento se revela inoportuno e inconveniente, revogá-la, é prudente e até sensato mesmo que não se 
regule no texto constitucional, que se quer duradouro, a matéria que deva ser objeto da legislação ordinária. 
A emenda ora proposta teve em mira, sem discutir o mérito das normas constantes do anteprojeto, eliminar 
tantas quantas não devam ter tratamento em sede constitucional, por imprópria, desaconselhável e prejudicial. 
Não se trata de opção por Constituição sintética ou analítica, trata-se, isso sim, de opção por texto constitucional 
que viabilize o desenvolvimento econômico-social do País e não o emperre e o desestimule com um discurso 
inalcançável que, com o tempo, possa enrijecer todo um sistema que se pretende ideal e passe apresentar sinais 
típicos de esclerosamento. O desdobramento normativo dos princípios e diretrizes constitucionais deve fazer-se 
através da legislação ordinária que reflita as necessidades dos novos tempos. Não há de ser no texto 
constitucional, por exemplo, que se deva desobrigar o idoso do pagamento da tarifa de transporte coletivo de 
passageiros urbanos, como se fez com as disposições do art.430, do Anteprojeto. 
A emenda substitutiva apresentada, sem desfigurar os nobres propósitos que inspiraram os textos emendados, 
apenas lhes dá a justa medida que, a nível constitucional, devem ter. 
No pertinente às disposições constantes dos arts. 377 a 399 do Anteprojeto, que cuidam da educação e cultura 
e, decreto, reproduzem compromissos assumidos na campanha eleitoral ou as aspirações de técnicos da área, 
num e noutro caso sem qualquer pertinência com o tratamento constitucional, devem ser substituídas pelo que, a 
respeito, consta do texto da Constituição em vigor (arts.176 a 180) com algumas adaptações, que é uma 
repetição, com ligeiras alterações, dos arts.166 a 175 da constituição de 1946, os quais também repetiram os 
arts.148 a 158 da Constituição de 1934, com pequenas modificações. Aliás, bem o disse Salomão com sua 
sabedoria: não há nada de novo sob o sol. Os acréscimos feitos no Anteprojeto já constam da legislação 
ordinária, seja quanto às universidades, seja quanto ao desporto ou turismo, aliás, com tratamento normativo 
adequado que, se retificações necessita, devem ser processadas pela via ordinária e, não, pela constitucional, 
como impropriamente se propugna no Anteprojeto. 
No tocante ao CAPITULO II – DOS TRABALHADORES, cumpre observar, segundo o lúcido magistério do 
festejado mestre AMAURI MASCARO NASCIMENTO, que os direitos coletivos do trabalhador devem ser 
tratados de forma sistemática que permita, como é predominante nas Constituições, a declaração de princípios 
básicos com a indicação dos meios a serem utilizados para a sua consecução. 
Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a organização 
sindical e a integração do trabalhador na empresa. 
A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das bases 
sindicais e autenticidade de representação dos interesses profissionais e econômicos. 
A autonomia dos sindicatos perante o Estado e a liberdade de administração dos seus problemas internos é a 
orientação resultante das decisões do Comitê de Liberdade sindical da Organização Internacional do Trabalho. 
“Embora os trabalhadores possam ter interesse em evitar que se multipliquem as organizações sindicais, a 
unidade do movimento sindical não deve ser imposta mediante intervenção do Estado pela via legislativa, pois 
dita intervenção é contrária ao princípio enunciado nos artigos 2 e 11 da Convenção n° 87. A Comissão de 
Peritos em aplicação de convenções e recomendações do OIT assinalou que existe uma diferença fundamental 
quando as garantias estabelecidas para a liberdade sindical e a proteção do direito de sindicalização decorrem 
de monopólio sindical mantido pela lei e as situações de fato nas quais as organizações sindicais se agrupam 
voluntariamente sem que essa união resulte, direta ou indiretamente, de disposições da lei. É preferível, segundo 
a OIT, que os sindicatos se unam por iniciativa própria e não por força de decisão do Estado (in, La Libertad 
Sindical, OIT,3° ed., 1985, pág.48). 
Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem perda da 
autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicato único na categoria que é inconciliável com o 
direito de associação assegurado pela Constituição e incompatível com o direito do trabalhador e do 
empregador, de escolher as formas e níveis de organização pelas quais livremente optar em cada caso, único 
meio de afastar o sindicalismo brasileiro dos defeitos originários de origem. 
Os modelos sindicais democráticos são espontâneos e informais, exatamente para que da auto-organização 
deliberada pelos próprios interlocutores sociais resulte a unidade ou a pluralidade em cada âmbito de interesses 
grupais, como decorrência da natural iniciativa dos trabalhadores e empregadores e nunca por imposição do 
Estado. 
Assim, a Constituição deve garantir a liberdade sindical e fixar princípios mínimos que permitam a sua realização 
como o direito de constituição e de administração de sindicatos, o direito de negociação coletiva e o direito de 
greve, deixando para a lei ordinária ou para a auto-regulamentação das Convenções e Acordos Coletivos e 
complementação dessas diretrizes constitucionais. 
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Sublinhe-se que a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma utilizada pelos 
países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o capital e o trabalho, forma d e prevenção 
ou composição das divergências segundo o princípio do consenso tendo como base a negociação. 
Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também sociais, é o cenário 
onde as questões trabalhistas são equacionadas pela via do acordo que permite adequada solução de 
problemas até hoje não resolvidos pela via impositiva da lei, como a representação dos trabalhadores e a 
instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, formas que dão maior eficácia à fiscalização dos 
direitos do trabalhador pelos seus órgãos de representação, e abreviam a solução dos conflitos, pela conciliação 
extrajudicial. 
A greve não é um simples fato social, mas um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve respaldá-lo, 
salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua defesa pelos sistemas 
jurídicos, em todos, sem exceção, a greve sofre limitações, através da lei, da jurisprudência, de ação direta do 
Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sindicatos com as cláusulas de paz social inseridas nos 
contratos coletivos de trabalho. 
Em Portugal, apesar dos dispositivos da Constituição assegurando aos trabalhadores a definição do âmbito de 
interesses a defender através da greve, a legislação ordinária é restritiva quanto à greve nas atividades 
essenciais. 
De outra parte, a Constituição Federal deve garantir apenas os direitos básicos dos trabalhadores, sem entrar 
em detalhes próprios da legislação ou das convenções ou acordos coletivos entre sindicatos e empresas. 
Há países que não consideram fundamental incluir na Constituição normas sobre relações de trabalho. A 
Constituição dos Estados Unidos (1787) que, de um modo geral não tem sofrido modificações desde a sua 
proclamação, embora acrescentada de algumas emendas, silencia sobre questões trabalhistas. 
Em outros países, os direitos trabalhistas são incluídos na Constituição, com maior amplitude como no México 
(1947) e Portugal (1976) ou de modo sintético como na Itália (1947) e Espanha (1978). 
O Brasil tem um sistema de relações do trabalho excessivamente regulamentado e em prejuízo da ampliação 
das negociações sindicais com os empregadores. 
 O propósito, por todos comungado, do resgate à pobreza tem levado, até agora, a Assembleia Nacional 
Constituinte, a transformar um texto básico, como deve ser a Constituição, em repositório das supostas 
aspirações manifestadas, o que pode levar à crescente publicação dos direitos trabalhistas em desacordo com 
as perspectivas modernas de liberdade e autonomia do modelo democrático de relações do trabalho. 
A Constituição, como compromisso não apenas político, mas também jurídico diante da Nação e cultural perante 
a história e os outros povos, não pode ser afastada dos parâmetros próprios que a informam, o que ressalta a 
necessidade de distinguir entre matéria constitucional e outros temas que não têm essa natureza. 
A presente proposta tem por finalidade dar atendimento aos imperativos acima indicados e para esse fim parte 
do pressuposto segundo o qual os direitos criados ou que vem sendo disciplinados através de leis ordinárias e 
que não tenham a natureza de princípios gerais, não devem ser incluídos na constituição para que se efetivem. É 
manifesta a inocuidade da repetição do mesmo tema, em nível de lei ordinária e de lei constitucional quando as 
modificações que eventualmente se fizerem necessárias podem resultar de providências do legislador ordinário. 
Dentro dessa ordem de ideias, a Emenda propõe a supressão dos seguintes dispositivos do artigo 14: 

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

b) Garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável quando esta 
ocorrer. 

A garantia constitucional de um salário fixo além da retribuição variável contraria o sistema de remuneração por 
produção, peça ou tarefa tradicional em alguns setores de produção nos quais o salário é calculado segundo as 
unidades produzidas pelo trabalhador sem a obrigatoriedade do acréscimo de um fixo e desde que o total do 
ganho variável exceder o valor do salário mínimo. 

c) VIII –piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado. 
Os pisos salariais resultam das negociações coletivas entre sindicatos e empregadores, cabendo à Constituição 
unicamente a previsão do salário Mínimo geral. 

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

e) X – o salário do trabalho noturno será superior ao do diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento), 
independente de revezamento, sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cinco) minutos. 

O percentual do adicional noturno é fixado por lei ordinária (CLT ART.73), convenções. Acordos coletivos e 
sentenças normativas como é próprio sendo desnecessária a sua previsão em nível constitucional. Basta a 
referência constitucional ao salário maior e à jornada menor. 

f) XII – salário-família aos dependentes dos trabalhadores de baixa renda. 
O salário-família já é assegurado por lei ordinária (Lei n° 4266, de 1963) sendo desnecessária a sua garantia 
constitucional. As alterações destinadas à limitação do direito devem resultar de lei ordinária. 

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

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

i) XXVI – garantia de assistência, pelo empregador aos filhos e dependentes dos empregados, pelo 
menos até 6(seis) anos de idade, em creches e pré-escolares, nas empresas privadas e órgãos 
públicos. 

A garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes do empregado é também objeto de lei 
ordinária (CLTart.389). 

j) Art. 15 – São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, XXII, XVI, XVIII, XXII, XXV e 
XXVIII do art. 14, bem como a integração à previdência social e aviso prévio de despedida, ou 
equivalente em dinheiro. 

Parágrafo único. É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos à família em regime de gratuidade. 
A proteção jurídica ao trabalhador doméstico se faz através de lei ordinária (Lei n°5889, de 11.12.1972). Os 
avanços sociais que se fazem convenientes nessa área devem compatibilizar as necessidades do trabalhador e 
as possibilidades do empregador, equilíbrio que, em vez rompido, resultará em excessiva proteção prejudicial ao 
próprio trabalhador. 
Há quatro questões que merecem uma referência especial: a duração da jornada de trabalho, a estabilidade no 
emprego, a fixação do salário mínimo e a locação de mão-de-obra. 
A fixação do salário-mínimo pelo Poder Legislativo não é solução capaz de permitir a elevação do seu valor, 
sabida a sua implicação no conjunto da economia e a necessidade de estudos técnicos precedentes à sua 
fixação. O Poder Executivo dispõe de melhores condições para, através de Decretos, fixar o valor do salário-
mínimo.   
A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra nos países da América Latina como se vê através do 
levantamento, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho e publicado com o título da “La Jornada 
Extraordinária em América Latina” – 1986  indicando que essa é a jornada normal geral na Argentina na (Lei 
11544), Bolívia, Chile, Colômbia (Código, art. 161),Costa Rica (Constituição, art.58 e Código, art.136), Haiti, 
México (Constituição, art.123 §§ I e IV e Lei Federal do Trabalho, artigos 8 e 69), Nicarágua, Panamá 
(Constituição, art.44), Uruguai (Lei n° 5 350,, arts,1 e 3 e d. de 29.10.57) e Venezuela (Constituição, art.86), 
sendo raros os países latino-americanos com jornadas menores. 
Não sendo o Brasil altamente industrializado não se justifica, especialmente no atual contexto econômico, a 
redução da duração diária por lei, nada impedindo, no entanto, a negociação direta entre os interlocutores 
sociais. 
A polêmica sobre a estabilidade no emprego deve ser superada através de fórmula intermediária que permita a 
justa composição entre a pretensão dos trabalhadores de estabilidade e a exigência do empregador de absoluta 
disponibilidade de mão-de-obra. 
A forma intermediária é a prevista pela Convenção n° 158, da Organização Internacional do Trabalho que, sem 
impedir a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina capaz de ordenar a ruptura do contrato de trabalho 
com um procedimento que confere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-se com a conveniência da 
obrigatoriedade de um plano de dispensas coletivas determinadas por causas econômicas, a ordem preferencial 
de dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos, com maiores encargos familiares etc, 
medidas que a lei ordinária deve especificar e que não devem ser resolvidas em nível da Constituição. 
Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a proposta, deixando-se para o legislador ordinário a decisão 
sobre a amplitude da proteção. 
A contratação de serviços de terceiros não prejudica o trabalhador na medida em que a lei ordinária garanti-lo 
com os mesmos direitos do empregado em geral e desde que venha a impedir essa contratação para tender às 
necessidades permanentes do tomador de serviços. 
A proibição da atividade econômica em questão reduziria a oferta de emprego em detrimento dos próprios 
trabalhadores e não é a solução para os casos de abusos. 
 
   
   EMENDA:01175 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
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Dispositivo emendado: art. 369.  
Substituir a palavra "indivíduos" por  
"pessoas". 
Justificativa: 

A proposta pisa adequar o texto, a fim de que o gênero da palavra – aqueles para aquelas (feminino), para uma 
correta compatibilização do texto. Ademais o termo proposto é tradicional e usual no direito pátrio.  
Parecer:   

   A emenda realmente aprimora a redação do artigo 369.  
Pela aprovação. 

 

__________________________________________________________________ 

FASE M 

  
   EMENDA:01513 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 368  
Suprima-se do Anteprojeto o Artigo 368 
Justificativa: 

A matéria é da alçada da legislação ordinária e depende da existência dos respectivos recursos. 
Parecer:   

   O dispositivo que o autor pretende suprimir tem-se revelado consensual, não somente nas fases anteriores do 
processo constituinte, mas também nos foros de discursão da presente fase, razão pela qual somos levados a 
rejeitar a emenda. 
   
   EMENDA:02260 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 364 o inciso V.  
V - Custeio, pelo Poder Público, de  
tratamento reabilitador, da aquisição de  
equipamentos ortopédicos e outros necessários à  
adaptação e à garantia de adequada qualidade de  
vida aos indivíduos portadores de deficiência  
física, sensorial e mental. 
Justificativa: 

A deficiência severa exige uma tecnologia educacional diferente, que leva em conta o tipo eo grau de deficiência. 
Ainda que considerável número de crianças, adolescentes e adultos sejam portadores de deficiências, mas 
aptos, mediante e educação especial, a integrarem-se no contexto social e produtivo do País, as políticas de 
educação até agora não contemplaram devidamente esta expressiva faixa populacional, o que a condena a uma 
vida marginalizada e fora da força de trabalho, constituindo-se em mais um peso para a Nação e clientela 
obrigatória dos serviços da Previdência Social.  
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
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   EMENDA:04684 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Nos termos do § 2o. do art. 23, do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - CS).  
Suprimir do Título IX, Capítulo II, Seção III  
- Da Assistência Social, os dispositivos abaixo  
enumerados.  
1. art. 366;  
2. Art. 367;  
3. Art. 368;  
4. Art. 369; e  
5. Art. 370. 
Justificativa: 

Permanecerão, portanto, no texto Constitucional o Art. 363; Art. 364 incisos I a IV, Art. 365, incisos I e II.  
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são mais 
apropriados para lei complementar. Consideramos que não devam ficar “amarrados” ao texto Constitucional, pois 
será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente.  
Parecer:   

   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:05063 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, no todo ou em parte, os arts.  
363, 364, 365, 367 e 369 da Seção III - Da  
Assistência Social, acrescendo a seguinte nova  
redação:  
Da Assistência Social  
"Art. 363. A assistência social destina-se  
àqueles indivíduos que não dispõem de meios  
próprios para se sustentarem.  
Art. 364. A assistência social compreende o  
conjunto de serviços prestados de forma gratuita,  
obrigatória e independente de contribuição à  
seguridade social.  
Art. 365. As ações governamentais na área de  
assistência social serão financiadas com recursos  
do Fundo Nacional de Seguridade Social e das  
receitas dos Estados e Municípios.  
Art. 367. Todos os serviços assistenciais  
privados que utilizem recursos públicos submeter-se-ão às normas estabelecidas.  
Art. 368. A partir de sessenta e cinco anos  
de idade todo cidadão, independentemente de prova  
de recolhimento de contribuição para a seguridade  
social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a um salário mínimo.  
Art. 370. Nenhum tributo incidirá sobre as  
entidades sem fins lucrativos dedicadas à pesquisa  
ou ao ensino, habilitação, reabilitação e  
tratamento de pessoas portadoras de deficiência." 
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Justificativa: 

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o 
texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:05641 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   EMENDA No. AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se o inciso I do art. 364, pela seguinte redação:  
"Art. 364. ............................ 
I - Lei complementar garantirá amparo  
especial à maternidade, à infância e à velhice  
implantando-se, num prazo de 2 (dois) anos, uma  
política de assistência ao idoso, cabendo aos  
Ministérios da Previdência e da Saúde a sua  
execução e o preparo da proposta orçamentária  
setorial correspondente." 
Justificativa: 

A Constituição de 1969 no Capítulo relativo à Família, a Educação e à Cultura, dispõe em seu artigo 175, 
parágrafo 4º, repetindo o texto da Constituição de 1967 (artigo 167, § 4º) que a “lei especial disporá sobre a 
assistência à maternidade, à infância e à adolescência e sobre a educação de excepcionais”. 
É uma confissão de inexistência de uma política da velhice. 
Os sete milhões de velhos deste País não existem para a Constituição. 
Constata-se um total alheamento da nossa realidade e que em todo o mundo justifica uma ação eficaz dos 
governos. 
E a tendência aqui é de agravamento, pois as aposentadorias e pensões vão se achatando cada vez mais, de tal 
forma que aqueles que se aposentam com 10 salários, por exemplo, 5 ou 6 anos depois estão recebendo 3 ou 4 
salários mínimos, se tanto! 
Em razão da taxa de desemprego, os que ultrapassam os 35 ou 40 anos já não conseguem ocupação 
remunerada. Isso por que o empresariado prefere os mais jovens e o serviço público lhes fecha a porta como se 
a experiência nada valesse e a contribuição prestada durante tantos anos nada significasse. 
Torna-se ainda mais ridícula essa restrição na administração pública, sabendo-se que a maioria dos servidores é 
hoje contratada pela CLT, com a aposentadoria calculada na média dos três últimos anos de contribuição, sendo, 
portanto, o benefício proporcional não apenas ao tempo de serviço, mesmo alcançada a idade limite dos 65 anos 
ou os 70 anos da compulsória, mas igualmente à média dos 3 últimos anos. 
Necessitamos de pelo menos 1 milhão de novos empregos por ano e os que alcançam a idade de aposentar-se 
permanecem no emprego, porque temem que ocorra com eles o que está acontecendo com os atuais 
aposentados. 
Os governos estrangeiros enfrentam corajosamente a questão, planificando a assistência ao idoso e, face à 
automação, readaptação os que ainda têm alguns anos de trabalho pela frente. 
Mesmo nos países em que a aposentadoria não apresenta situação excepcional, no entanto, os que se 
aposentam geralmente possuem suas economias com as quais planejam a velhice com o lazer, as viagens de 
turismo, a leitura, e até os cursos nas universidades da terceira idade. 
Constata-se, no Brasil uma situação mais dramática que a dos demais países. O estado industrial somente se 
interessa pelo cidadão enquanto ele produz, relegando-o ao abandono quando alcança o limite da idade. 
É curioso observar que enquanto isso ocorre aqui, a Faculdade de Direito do Hastings, nos Estados Unidos, 
integrada na política da velhice, admite somente professores com mais de 65 anos de idade e que já estejam 
desligados de outras universidades, bem como antigos juízes, etc., contando alguns deles mais de 80 anos... 
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Na Itália, a Opera Nazionale per Ipencionati proporciona dois meses de férias por ano aos idosos de 
determinadas categorias, utilizando-se de casas na área mediterrânea. 
Na Europa, é comum encontrar-se fila especial para os velhos que têm preferência de acesso nos coletivos 
(ônibus, trens e metrô). 
Cuida-se até nos detalhes dessa assistência aos idosos. 
Não podemos ficar indiferentes a essa grave situação. 
Nossa proposta é um caminho para a correção dessa injustiça e dessa omissão. 
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:06372 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 364, do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo único:  
"Art. 364 - ................................  
............................................  
Parágrafo único - Para os fins previstos no  
item IV deste artigo, o Poder Público assegurará  
aos portadores de deficiência o acesso aos  
estabelecimentos de ensino de todos os níveis,  
propondo a formação de professores e técnicos  
especializados na educação e reabilitação dos  
deficientes." 
Justificativa: 

Nosso anelo, nesta emenda, é especificar, desde logo, no futuro texto constitucional, os direitos dos portadores 
de deficiência ao ensino, assim como a formação de professores e técnicos especializados.  
A medida se nos afigura justíssima, a beneficiará milhares de deficientes brasileiros, hoje lançados na mais 
absoluta marginalidade devido à omissão do Poder Público.  
Parecer:   

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito à 
assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:06383 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 364, do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo único:  
"Art. 364 - ................................  
............................................  
Parágrafo único - Para os fins previstos no  
item IV deste artigo é, assegurado aos portadores  
de deficiência concorrerem em igualdade de  
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condições no mercado de trabalho, sendo punidas as  
entidades públicas ou particulares, na forma em  
que lei ordinária estabelecer, qualquer  
discriminação contra os deficientes. Nas provas de  
seleção ou concursos para ingresso no serviço  
público ou em empresas privadas, será adotado como  
critério de desempate, em primeiro lugar, a  
deficiência do candidato." 
Justificativa: 

É fundamental que a futura Lei Maior expresse, desde logo alguns direitos essenciais das pessoas portadoras de 
deficiência, particularmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, onde são tão discriminadas.  
As medidas ora preconizadas têm esse propósito que, por sua justiça, esperamos que sejam acolhidas.  
Parecer:   

   O preceito anti-discriminatório encontra-se explícito no substitutivo do Relator. Quanto aos demais aspectos, 
entendemos tratar-se de detalhamento passível de regulação via lei ordinária. 
   
   EMENDA:07104 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 364 o inciso V.  
V - Custeio, pelo Poder Público, de  
tratamento reabilitador, da aquisição de  
equipamentos ortopédicos e outro necessário à  
adaptação e à garantia de adequada qualidade de  
vida aos indivíduos portadores de deficiência  
física, sensorial e mental. 
Justificativa: 

A deficiência severa exige uma tecnologia educacional diferente, que leva em conta o tipo e o grau de 
deficiência. Ainda que considerável número de crianças, adolescentes e adultos sejam portadores de deficiência, 
mas aptos, mediante a educação especial, a integrarem-se no contexto social e produtivo do País, as políticas de 
educação até agora não contemplaram devidamente esta expressiva faixa populacional, o que a condena a uma 
vida marginalizada e fora da força de trabalho, constituindo-se em mais um peso para a Nação e clientela 
obrigatória dos serviços da Previdência Social.  
Parecer:   

   Matéria típica de lei ordinária. 
   
   EMENDA:07117 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 364, Capítulo II, Seção  
III o item V com a seguinte redação:  
V - Aposentadoria para as donas-de-casa e  
camponesas. 
Justificativa: 

A inclusão das donas-de-casa e das camponesas no sistema de seguridade social, como direito inerente à sua 
condição de coparticipes do processo de geração da riqueza nacional, tem sido adiada sem justificativa 
plausível, a despeito dos notáveis avanços alcançados pela legislação previdenciária brasileira, que vem 
incorporando gradativamente ao elenco de segurados em especial nos últimos vinte e cinco anos – as mais 
diversas categorias sociais, a exemplo de empregados domésticos, estudantes e pescadores autônomos.  
A presente “Emenda” tem por finalidade corrigir esta situação anacrônica e injusta, atendendo a antiga 
reivindicação de suas categorias que, embora numericamente expressivas e socialmente relevantes, não dispõe, 
até momento, de canais e meios eficazes de articulação de seus legítimos interesses junto aos centros da 
decisão política.  
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Parecer:   

   A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibilidade do Autor em relação à justa reivindicação das 
donas-de-casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de seu direito à filiação ao sistema 
previdenciário na qualidade de segurado. Entendemos, não obstante, que a inovadora adoção do princípio da 
universalidade de cobertura da Seguridade Social, acolhido no Substitutivo, proverá por si só, com a vantagem 
de sua generalidade, o fundamento até hoje reclamado como necessário à plena integração da dona-de-  
casa ao sistema oficial de previdência. A partir de tal provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de 
se postergar o exercício desse direito pelas donas-de-casa brasileiras, cabendo à lei ordinária regular as bases 
desse exercício. 
   
   EMENDA:07169 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 363  
Inclua-se no art. 363, do Projeto de  
Constituição, um parágrafo único, com a seguinte redação:  
Art. 363 - ..............................  
Parágrafo único. Merecerão reconhecimento,  
estímulo e apoio, inclusive subvenções, do poder  
público ou da iniciativa privada, as instituições  
ou entidades particulares que, sem fins  
lucrativos, prestam serviços de assistência  
social, na recuperação de deficientes ou  
superdotados, toxicômanos, alcoólatras, e outros  
com desvio do comportamento normal. 
Justificativa: 

Trata-se de completar, com o apoio de poder público e do privado, as instituições que prestam o necessário e 
relevante serviço de atendimento assistencial, sem fins lucrativos, a pessoas carentes, cooperando no 
atendimento dos deveres sociais àqueles que não dispõem de meios próprios para se sustentarem, nem de 
acesso aos demais direitos sociais (como bem caracteriza o caput do citado. Art. 363).  
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:08223 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Artigo 364 do Projeto de  
Constituição, o seguinte item V:  
"V - Renda suficiente para a sobrevivência  
dos inválidos e deficientes físicos de qualquer  
idade nunca inferior ao salário mínimo,  
independente de haverem contribuído para a  
Previdência Social." 
Justificativa: 

Os inválidos e os deficientes físicos não podem ser tratados à base de esmolas. Não são culpados por não 
poderem ter contribuído para a Previdência Social. É preciso garantir a assistência completa às suas 
necessidades diárias básicas, ao invés de se estabelecer programas esporádicos de assistência que não 
resolvem os problemas definitivamente.  
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Parecer:   

   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:08541 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 364 do Projeto de  
Constituição, o seguinte item V:  
"V - Cabe ao Estado o ônus da ajuda  
financeira, nunca inferior a um salário mínimo, às  
crianças portadoras de deficiências e para os  
adultos, quando incapacitados para o trabalho". 
Justificativa: 

O deficiente físico menor, ou quando incapacitado para o trabalho, se adulto, necessita de atendimento, às vezes 
mais oneroso que o atendimento a ser prestado a uma pessoa normal. A garantia desse salário, previsto em 
nossa proposta, teria um sentido específico de ajudar àqueles que mesmo merecendo toda atenção do Estado, 
precisariam de algum recurso para sua sobrevivência, até que esteja, se possível, apto para o trabalho. Esta 
emenda caminha junto com outra que apresentamos no sentido de garantir assistência aos deficientes. 
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:08549 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Dê-se ao item IV do artigo 364 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"IV - habilitação e reabilitação adequadas  
às pessoas portadoras de deficiência,  
assegurando-lhes a melhoria de sua condição social  
e econômica especialmente mediante a proibição de  
discriminação inclusive quanto à admissão ao  
trabalho ou ao serviço público e a salários". 
Justificativa: 

Só agora o brasileiro começa a tomar consciência da necessidade de se garantir os meios necessários para o 
exercício do direito reservado aos deficientes. Esta parcela da população é ainda discriminada, num desrespeito 
claro aos preceitos constitucionais. Os portadores de deficiências são pessoas como outras quaisquer, e que 
necessitam, muitas vezes, de maior atenção e recursos para sobreviver. Daí a confirmação de que a 
discriminação, quanto ao ingresso no mercado de trabalho e ao nível de salário, é criminosa, sujeitando-se 
aqueles que praticarem as penas previstas na lei.  
Daí o nosso interesse de mantermos na futura Constituição esse direito assegurado ao deficiente, como forma 
de valorização da futura Carta.  
Parecer:   

   As sugestões contidas na emenda já estão parcialmente atendidas no texto do substitutivo do Relator, em 
diversos dispositivos, desnecessário, pois, seu aproveitamento na seção indicada pelo autor. 
   
   EMENDA:08554 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Acrescente-se ao final do item IV, do art. 364, do Projeto de Constituição, o seguinte:  
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"educação especializada e gratuita,  
assistência à saúde e o direito de livre  
circulação, com eliminação de barreiras  
arquitetônica e possibilidade de acesso a  
edifícios, logradouros públicos e transportes  
coletivos". 
Justificativa: 

A integração social da pessoa deficiente depende de uma orientação educativa e de uma assistência 
especializada, particularmente nas áreas médicas e paramédicas, psicológica, terapia ocupacional, fisioterapia 
etc. É preciso que haja uma conscientização da sociedade e dos poderes públicos quanto aos direitos e às 
carências dos deficientes, quanto às suas potencialidades e possibilidades de integração na vida ativa do país.  
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:08619 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao item IV, do art. 364, do Projeto de Constituição:  
"Habilitação e reabilitação adequadas às  
pessoas portadoras de deficiência, possibilitando  
seu desenvolvimento social e econômico". 
Justificativa: 

Assim como a Nação tem a obrigatoriedade Constitucional de proporcionar a todos os indivíduos o ensino 
fundamental gratuito e de boa qualidade, não pode deixar descobertas as crianças portadoras de deficiências 
físicas ou psíquicas. A política educacional tem que prever investimentos para esse setor da educação que a 
cada dia vem preocupando mais as autoridades ligadas ao ensino. 
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:08783 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   

   Da Assistência Social  
Dê-se nova redação ao artigo 368 do Projeto de Constituição:  
"Art. 368 - A partir de sessenta anos de  
idade, todo cidadão, independentemente de prova de  
reconhecimento de contribuição para a Seguridade  
Social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a um salário mínimo. 
Justificativa: 

Procura-se levar em conta a média de vida do brasileiro que não está muito acima dos 70 anos. Quando uma 
pessoa chega aos 60 anos de idade já sabe que lhe restam poucos anos de vida, ainda mais quando se trata de 
trabalhador urbano.  
Hoje a rotatividade de mão de obra é muito grande e o trabalhador muitas vezes é sacrificado quando suas 
forças se esvaem o que o obriga em muitos casos a vagar de porta em porta na procura de um “biscate”, visto 
que para os chamados “velhos” não se dá emprego. Daí sua desdita ao chegar a uma idade avançada sem 
amparo sem seguro previdenciário, sem nada que lhe dê o mínimo para seus últimos anos.  
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Devemos assegurar, portanto, condições mínimas enquanto ainda tem um pouco de forças e vida.  
Parecer:   

   Através do princípio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção 
previdenciária a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e 
as condições para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08818 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Título IX, Capítulo II  
-DA ORDEM SOCIAL  
[...] 
Art. - A assistência social destina-se  
àqueles que não dispõe de meios para se  
sustentarem, e será prestada independentemente de  
contribuição à seguridade social, voltada para:  
I - Proteção à família, infância, maternidade e velhice;  
II - Amparo às crianças e adolescentes,  
órfãos, abandonados ou autores de inflação penal;  
III - Promoção da integração ao mercado de  
trabalho;  
IV - Habilitação das pessoas portadoras de  
deficiência e promoção de sua integração a vida  
comunitária.  
Parágrafo único - A execução das ações de  
assistência social será descentralizada para os  
municípios, cabendo aos demais níveis de governo  
função normativa.  
Art. - Nenhuma prestação de benefício ou  
serviço compreendidos na seguridade social poderá  
ser criada, malograda ou estendida sem a  
correspondente fonte de custeio total.  
Art. - O orçamento da seguridade social será  
submetido à apreciação do Congresso Nacional os  
prazos e demais condições de tramitação do  
orçamento da União.  
Art. - A receita do fundo de Investimento  
Social, FINSOCIAL, criado pelo Decreto-lei, no.  
1.940, de 25 de maio de 1982, passa a integrar os  
recursos da seguridade social, ressalvados,  
exclusivamente no exercício de 1988, os  
compromissos assumidos com projetos em andamento.  
Art. - Os recursos para manutenção das  
atividades do SESI, SESC e do SENAI serão  
transferidos pela União através, respectivamente,  
do Ministério da Previdência e Assistência Social  
e do Ministério do Trabalho, utilizando-se para  
tal os recursos do Tesouro Nacional atualmente  
vinculados ao Fundo de Previdência e Assistência  
Social, além de recursos ordinários da União.  
Parágrafo único - No exercício de 1988, o  
ministério da Previdência e Assistência Social,  
suprirá, com recursos oriundos de sua receita  
própria, a insuficiência eventual de transferências  
da União para as entidades de que trata este artigo. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   

   A proposta que a emenda apresenta já está, em parte, atendida no Projeto de constituição.  
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Quanto aos demais aspectos, que não figuram no texto, seriam melhor apreciados se se tratasse de legislação 
ordinária 
   
   EMENDA:09306 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber no Título IX, Capítulo II, Seção III - Da Assistência Social do Projeto  
da Constituição:  
"Art. Fica assegurado aos inválidos e  
deficientes físicos de qualquer idade que não  
tenham recursos para sua subsistência, o direito a  
uma renda nunca inferior ao salário mínimo,  
independente de terem contribuído para o Sistema  
Nacional de Previdência Social." 
Justificativa: 

A situação dos inválidos e deficientes físicos em nosso País, constitui-se num sério problema social, 
precipuamente, pela dificuldade que encontram de serem integrados no convívio social como membros 
produtivos da comunidade, em decorrência de preconceitos arraigados em nosso sistema, condicionando-os 
com pessoas totalmente incapazes. Há que se distinguir, no entanto, que nem todo incapaz é deficiente e nem 
todo deficiente é incapaz. Eles desejam viver normalmente, estudar, trabalhar e conviver na sociedade de todos 
sem serem marginalizados, sujeitos as mais das vezes a discriminação que os coloca numa situação humilhante.  
Os inválidos e deficientes físicos são sobretudo, seres humanos que devem ter assegurado o direito a todas as 
formas de proteção legal que lhes possibilite uma vida condigna de integração e não de segregação. Preceitua o 
art. 153, parágrafo 1° da nossa Constituição: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, 
trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de raça”. Não obstante a esse 
dispositivo constitucional, nos deparamos ainda com uma discriminação bastante acentuada para sua 
integração.  
Inválidos e deficientes físicos existem em grande índice, em lares de cuja situação econômica precária, tornam-
se verdadeiros pesos para a família, chegando até mesmo, a uma situação de indigência.  
Há que se garantir, portanto, para os inválidos e deficientes físicos que não tem condições para se manterem, a 
pretendida e justa renda para sua subsistência. Medidas dessa natureza são preconizadas na Constituição da 
República Socialista Tchecoslováquia: “Todos os trabalhadores têm direito à proteção de sua saúde e à 
assistência médica, assim como a uma segurança material na velhice ou em caso de incapacidade para o 
trabalho” e na Constituição da União das Republicas Socialistas Soviéticas: os cidadãos da URSS têm direito à 
assistência econômica na velhice, em caso de doença, bem como da perda total ou parcial da capacidade de 
trabalho e de amparo da família”. 
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:11001 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   

   O Art. 368 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 368 - .........................  
A partir de 65 anos de idade, para o homem e  
60 anos de idade para a mulher, todo cidadão,  
independentemente de prova de recolhimento de  
contribuição para a Seguridade Social e desde que  
não possua outra fonte de renda, fará jus à  
percepção de pensão mensal equivalente a um  
salário mínimo. 
Justificativa: 

A medida tem por objetivo diminuir a idade de aposentadoria para a mulher trabalhadora.  
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Todos sabemos que a atividade laborativa é mais desgastante para a mulher que para o homem. Destarte, 
impõe-se o discrimen constitucional em benefício da mulher. 
Parecer:   

   Através do principio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção previdenciária 
a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e as condições 
para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11086 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   O artigo 368, passará a ter a seguinte redação:  
Art. 368 - A partir de sessenta e cinco anos  
de idade, todo brasileiro, independentemente de  
prova de recolhimento de contribuição para o  
sistema de seguridade social e desde que não  
possua outra fonte de renda, fará jus à percepção  
de renda mensal vitalícia equivalente a um salário  
mínimo. 
Justificativa: 

Trata-se de uma medida de caráter social e humano. 
Parecer:   

   Através do princípio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção 
previdenciária a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e 
as condições para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11881 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao inciso I, do artigo 364,  
após a expressão "infância" a palavra  
"adolescência". 
Justificativa: 

É notória a carência do adolescente no mundo contemporâneo. Entendemos que a assistência social deve 
abrange-lo, no que respeita à proteção assegurada à infância e à velhice.  
Parecer:   

   A proposta é redundante, pois o amparo ao adolescente já é previsto no inciso II do mesmo artigo. 
   
   EMENDA:12431 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 368  
O art. 368 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 368 - Quem tenha completado sessenta e  
cinco anos de idade, não dispondo de qualquer  
fonte de recurso, fará jus a uma pensão mensal  
condigna dos cofres públicos." 
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Justificativa: 

É dever do Estado proteger os idosos, principalmente os desprovidos de meios para uma sobrevivência digna.  
Ao contrário da tendência generalizada em se especificar valores, tornando geralmente como parâmetro o salário 
mínimo, achamos mais apropriado e estabelecer simplesmente a obrigação. Isto porque, adstrita a pensão a um 
salário mínimo, hoje já tão aviltado, poderá ser tornar um dia inteiramente inócua e até insultante para aqueles a 
quem ela se destinar. 
Parecer:   

   Através do princípio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção 
previdenciária a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e 
as condições para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12465 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda ao artigo 368  
Suprime integralmente o artigo 
Justificativa: 

O dispositivo em exame acarretaria grande aumento de despesa da Previdência Social, estimado em valores de 
1987 em, no mínimo, Cz$ 15 bilhões no primeiro ano.  
Hoje são assistidos com a renda mensal vitalícia no valor de meio salário-mínimo, os idosos de 70 anos ou mais, 
exigindo-se que, em algum tempo, houvessem tido ligação com a Previdência Social. Há na proposta de 
reformulação da legislação previdenciária e baixando a idade para 65 anos, mantendo-se a remuneração em 
meio (1/2) salário-mínimo. É necessário manter-se tal diferencial entre os regimes contributivos e não 
contributivos, para que haja estímulo a que o trabalhador de baixa renda ingresse ou mantenha-se no regime 
contributivo. Com a universalização da assistência médica e a extensão da renda mensal vitalícia a todos os 
inválidos e maiores de 65 anos, sem outra fonte de renda, garantir piso de um salário os beneficiários não 
contribuintes terá o efeito de desestimular a formalização das relações de trabalho e a filiação ao sistema 
previdenciário, já que o trabalhador de baixa renda não terá interesse em pagar o seguro social, se tem os 
principais benefícios no mesmo valor, gratuitamente. 
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:12505 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda ao Projeto de Constituição.  
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
Título IX  
Da ordem social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção III  
Da Assistência Social  
"Art. - A assistência social compreende o  
conjunto de ações e serviços prestados de forma  
gratuita, obrigatória e independente de  
contribuição à seguridade social, voltada para:  
I - proteção à família, infância,  
maternidade, velhice;  
II - amparo às crianças e adolescentes,  
órfãos, abandonados ou autores de infração penal;  
III - promoção da integração ao mercado de  
trabalho e da habilitação civil;  
IV - habilitação e reabilitação adequadas às  
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pessoas portadoras de deficiência, bem como  
integração na vida econômica e social do País". 
Justificativa: 

A assistência social deve converter-se em atividade permanente, não eventual. Dirige-se ela aos consideráveis 
bolsões de pobreza absoluta, ainda existentes em nosso País.  
Parecer:   

   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:13054 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, Cap. II,  
Seção III, Art. 364  
Acrescente-se ao Art. 364 mais um item com a  
seguinte redação:  
"Art. 364 - ................................  
I - .......................................  
II - .......................................  
III - .......................................  
IV - .......................................  
V - participação da população de forma  
voluntária e gratuita na prestação de serviços às  
entidades assistenciais." 
Justificativa: 

Objetiva a emenda conscientizar a população na prestação de serviços voluntários sem qualquer remuneração, 
às entidades assistenciais, em prol da sociedade e, ainda dar conhecimento aos órgãos governamentais da 
existência e grande importância, da mão-de-obra voluntária.  
Parecer:   

   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:13688 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 368  
Suprima-se o artigo 368 do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 

O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, 
com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir sua atuação de modo 
a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.  
Parecer:   

   É de todo procedente o objetivo da emenda de suprimir o art. 368 do Projeto de Constituição.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:14115 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
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Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 368  
O art. 368 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
O art. 368. - A partir de sessenta e cinco  
anos de idade, todo cidadão, independentemente de  
prova de recolhimento de contribuição para a  
Seguridade Social e desde que não possua outra  
fonte de renda, fará jus à percepção de pensão  
mensal equivalente a um salário mínimo integral. 
Justificativa: 

O dispositivo tem profundo significado social, eis que passa a considerar a pessoa, ao complementar sessenta e 
cinco anos, com direito a receber dos cofres da previdência social uma pensão paga mensalmente, no valor 
correspondente a um salário mínimo integral, independentemente de qualquer vinculação ao órgão 
previdenciário ou contribuição para a Seguridade Social. 
Parecer:   

   Através do princípio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção 
previdenciária a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e 
as condições para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14385 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Inclua-se, onde couber, na Seção III, do  
Capítulo II, do Título IX - Da Ordem Social;  
Art. É assegurada pelos Poderes Públicos,  
nos termos da lei, assistência social inteiramente  
gratuita a todas as pessoas carentes  
economicamente.  
§ 1o. A assistência social a que se refere o  
"caput" compreende a assistência médica clínica,  
hospitalar, cirúrgica, farmacêutica, odontológica,  
psiquiátrica e de recuperação.  
§ 2o. Como pessoa economicamente carente  
entende-se a que possua renda mensal de até cinco  
salários mínimos. 
Justificativa: 

A expressão “assistência social” deve ser definida para evitar interpretações dúbias quando da regulamentação 
do dispositivo constitucional. O mesmo ocorre com o conceito de pessoa carente. 
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:14481 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Ao art. 364, seu item IV, que passa a esta forma:  
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"IV - habilitação e reabilitação adequadas  
aos deficientes, bem como sua integração na vida  
econômica e social do País." 
Justificativa: 

Com a emenda objetiva-se evitar a expressão “pessoas portadoras de deficiências”.  
Conforme já dissemos, justificando outra emenda, não há pessoas que portam deficiências, mas que são 
deficientes. 
Parecer:   

   A terminologia adotada no Substitutivo do Relator foi colhida no conjunto de sugestões populares nas fases 
precedentes do processo Constituinte, e está de acordo com as propostas apresentadas pelos representantes 
das próprias associações de pessoas portadoras de deficiência. 
   
   EMENDA:14615 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda aos artigos 363 a 370  
Substitui os artigos de 363 a 370, pela  
seguinte redação, renumerando-se os demais:  
Art. 363 - A assistência social destina-se  
àqueles que não dispõe de meios para se  
sustentarem, e será prestada independentemente de  
contribuição à seguridade social, voltada para:  
I - proteção à família, infância, maternidade  
e velhice;  
II - amparo às crianças e adolescentes,  
órfãos, abandonados ou autores de infração penal;  
III - promoção da integração ao mercado de trabalho;  
IV - habilitação das pessoas portadoras de  
deficiência e promoção de sua integração à vida  
comunitária.  
Parágrafo Único - a execução das ações de  
assistência social será descentralizada para os  
municípios, cabendo aos demais níveis de governo  
função normativa. 
Justificativa: 

O texto da seção III, capítulo II, título IX contém dispositivos impróprios pelo seu grau de detalhe a um texto 
constitucional. O artigo proposto, com emenda, mantém aspectos essenciais tratadas na seção mencionada 
devem ser objeto de legislação ordinária. 
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:14695 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 368  
Dê-se, ao Art. 368 do Projeto de Constituição  
(da Assistência Social); esta redação:  
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"Art. 368 - Toda pessoa que tenha completado  
sessenta e cinco anos de idade, independentemente  
de prova de recolhimento de contribuição  
previdenciária e desde que não tenha outra fonte  
de renda, fará jus à percepção de uma pensão  
correspondente a dois salários mínimos." 
Justificativa: 

Um dos mais dolorosos quadros sociais é o da pobreza na velhice, que avilta a dignidade do ser humano e 
envergonha uma nação que almeje oferecer o mínimo possível de amparo àqueles que no final de suas vidas 
não dispõem de recursos para sobreviver.  
O grau de civilização dos povos é hoje aferido pelas condições previdenciárias asseguradas pelo Estado e pela 
sociedade.  
Estamos oferecendo esta emenda modificativa para consagrar a igualdade do direito preconizado a ambos os 
sexos e para elevar o benefício a dois salários mínimos, ante a insignificância do valor desse piso pela crescente 
corrosão da moeda.  
Parecer:   

   Através do princípio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção 
previdenciária a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e 
as condições para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15586 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   

   Acrescente ao art. 364 do Projeto o seguinte dispositivo:  
- As pessoas portadoras de deficiência que  
não apresentam comprovadas condições de  
habilitação profissional e que pertençam a família  
carente terão direito a pensão nunca inferior ao  
salário mínimo e preferência na concessão de  
bancas de jornais e postos de venda da Loto e  
Loteria Esportiva. 
Justificativa: 

Necessário destinar aos deficientes físicos a concessão de bancas de jornais e postos de vendas da Loto e 
Loteria Esportiva, possibilitando-lhes independência para sua manutenção.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:15827 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 364 Inciso IV.  
O inciso IV do art. 364 passa a ter a  
seguinte redação:  
Tratamento fisioterápico e de terapia  
ocupacional precoce, habilitação e reabilitação  
profissionais adequadas às pessoas portadoras de  
deficiência, bem como integração na vida econômica  
e social do País. 
Justificativa: 

A inclusão do tratamento fisioterápico e de terapia ocupacional justifica-se como forma de disciplinar o 
atendimento das pessoas deficientes a nível primário e secundário. 
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Atualmente dá-se maior ênfase ao atendimento em regime terciário, como seja, habilitação, reabilitação e 
integração, quando o atendimento das pessoas portadoras de deficiência deveria ser intensificado nos 
ambulatórios e hospitais, bem como nas escolas do 1º Grau. 
NOS AMBULATÓRIOS – a estimulação precoce, através da Fisioterapia e Terapia Ocupacional poderá separar 
ou minimizar sequelas decorrentes de lesão cerebral ou disfunção cerebral em bebes de alto risco ou no preparo 
de gestantes para o parto. 
NAS ESCOLAS – junto ao médico e professo da Educação Física poder-se-ia intensificar e corrigir atitudes 
posturais cifóticas ou escolióticas que costumam iniciar-se na fase da puberdade. Estas atitudes poderão 
constituir-se, se não corrigidas a tempo, em graves incapacidades psicofísicas, dificultando a integração do 
indivíduo à Escola e ao trabalho. 
EM NÍVEL DE PREVENÇÃO SECUNDÁRIA – é indispensável que os grandes sequelados (amputados de 
membros, paraplégicos, poli traumatizados, portadores de acidentes vasculares cerebrais, etc.), recebem 
assistência fisioterápica e de Terapia Ocupacional, precocemente, após o acidente, inclusive na UTI, para evitar 
que se instalam sequelas secundarias. A ausência deste procedimento agravará mais ainda o quadro inicial, 
além de retardar desde o primeiro momento, a possibilidade de uma recuperação, habilitação e ou reabilitação 
satisfatória. No entanto, se o tratamento precoce fosse cumprido diminuiria o tempo do cliente nos leitos 
hospitalares e prazos dos programas nos Centros de Reabilitação Profissional. 
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:16137 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: art. 368.  
Substitua-se, no art. 368, a expressão  
"sessenta e cinco anos" por "sessenta anos". 
Justificativa: 

O fato histórico tipificado na norma constitucional corresponde a situações peculiaríssimas, em face das 
limitações impostas para que se usufrua do pequeno benefício acenado.  
Parece-nos, pois, mais recomendável se outorgue tal benefício às pessoas que já tenham atingido apenas a 
idade de setenta anos.  
Parecer:   

   Através do princípio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção 
previdenciária a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e 
as condições para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16224 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à seção III, da Assistência Social:  
Art. 371 Aos deficientes físicos, mentais e  
excepcionais, incapacitados para o trabalho, será  
assegurada uma aposentadoria vitalícia, suficiente  
para seu sustento, tratamento e segurança, devida  
a partir da verificação e decretação judicial da  
deficiência ou excepcionalidade. 
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Justificativa: 

1. Nada mais justo 
2. Pátria, pelo Estado, não pode descurar-se dos que, infelicitados na vida, deficientes físicos, mentais e 
excepcionais, incapacitados para o trabalho, são cidadãos merecedores do respeito comum e da ajuda comum.  
3. Ninguém pode ser deixado ao léu na estrada. Esta viagem nacional rumo ao futuro, a que nos propusemos 
com a independência, e em que insistimos todos os dias pelo trabalho, pelos esforços comuns, pelos sonhos 
vividos, pelas esperanças assemelhadas, tem que levar-nos a todos e juntos. Inadmissível em uma nação que se 
queira com grande destino e existência de criaturas deficientes físicas e mentalmente, sem que a mão comum 
expressa pelo Estado não lhes ampare, sustente e dê sequência.  
4. Pensamos serem desnecessários argumentos maiores ou melhor articulação para tocarmos a sensibilidade 
dos nobres constituintes, que, à vista desta pretensão, de elevar a nível da proteção constitucional essa questão, 
andarão juntos e definirão o amparo legal, que pensamos ser dever de todos e de cada um.  
5. Definimos um dos critérios fundamentais para a constituição desse direito, através da manifestação do Poder 
Judiciário, a quem se socorrerão os interessados nesse apoio do Estado. Lei Ordinária, pensamos nós, deverá 
disciplinar, face à multifacetada realidade Nacional, as relações que envolvem esse tipo de apoio previdenciário.  
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:16921 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 368  
O Art. 368 passa a ter esta redação:  
"Art. 368 - A partir de sessenta e cinco anos  
de idade, todo cidadão que não tenha nenhuma fonte  
de renda fará jus a uma pensão mensal, nos termos  
da lei, independentemente de prova de recolhimento  
de contribuição para a Seguridade Social." 
Justificativa: 

Se o cidadão não chegou a contribuir para a Previdência ou o fez por curto lapso de tempo, o Estado não terá 
meios de remunerá-lo na aposentadoria.  
Existe um pequeno pecúlio para quem contribuiu pelo menos cinco anos, após completar setenta anos de idade. 
É mais do que justo que se reduza a faixa etária para sessenta e cinco, o que beneficiará principalmente o 
trabalhador rural já atingido pela árdua labuta no campo.  
Parecer:   

   Através do princípio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção 
previdenciária a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e 
as condições para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17093 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA ao art. 368, que passa a esta forma:  
"Art. 368 - A partir de sessenta e cinco anos  
de idade, todo cidadão, independentemente de prova  
de recolhimento de contribuição para a Seguridade  
Social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal que  
lhe proporcione condições básicas de vida e que a  
lei regulará." 
Justificativa: 
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Devemos lutar por reafirmar conduta e sentido públicos adequados ao legislador e vê-lo como conscientizado e 
efetivamente ocupado com a boa elaboração da lei, cuidando bem de terras como este da destinação de uma 
remuneração que enseje ao idoso condição básica (parece-nos melhor, sem dúvida, a expressão, do que 
condição mínima), o que não se admite que qualquer legislador vá fazer em atendimento a este dispositivo 
constitucional, com fixação dessa remuneração no valor de um salário-mínimo, apenas, ou menos que isto.  
Pensamos que fica melhor fixar o princípio ora sugerido na Lei Magna e a lei ordinária regulará o demais.  
Parecer:   

   Através do princípio da universalidade da cobertura, o Projeto Constitucional assegurou proteção 
previdenciária a todos os brasileiros, independentemente de constituição para o sistema. O valor do benefício e 
as condições para sua concessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17146 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte item ao art. 364, do Projeto de Constituição:  
"o amparo aos doentes mentais, mediante  
políticas e programas que assegurem participação  
na comunidade, defendam sua saúde e bem estar, se  
possível em seus próprios lares, garantam  
condições dignas de vida e impeçam a discriminação  
e preconceitos de qualquer natureza". 
Justificativa: 

Não tem sentido citar apenas superficialmente os compromissos que o governo tem para com os deficientes 
físicos e mentais. O projeto se aprofunda muito em questões que não merecem tanta atenção, deixando o 
descoberto aspectos da maior relevância.   
Parecer:   

   O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira positiva ao tratar numa seção específica o direito 
à assistência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos programáticos fundamentais nesse campo o 
"status" de norma constitucional. Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do projeto não poderá acolher os 
desdobramentos necessários à efetividade da política social no campo da assistência pública, o que deverá ser 
realizado via legislação ordinária. Entendemos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não  
obstante, seus méritos e relevância específica poderá ser melhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo 
das futuras formulações na área do desenvolvimento social. 
   
   EMENDA:17353 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   

   Altera-se o inciso IV do art. 364:  
IV - Habilitação e reabilitação adequadas às  
pessoas portadoras de deficiência, bem como  
integração na vida econômica e social do País.  
Essas pessoas quando não apresentem comprovadas  
condições de habilitação profissional e que  
pertençam a família carente, terão direito a  
pensão nunca inferior ao salário mínimo. 
Justificativa: 

Habilitar e reintegrar na vida econômica e social do País, implica também em estender aos portadores de 
deficiências com alto grau de comprometimento, uma vez comprovadas suas carências, o direito a uma pensão 
nunca inferior ao salário mínimo.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:17742 APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do Projeto de Constituição o art. 368. 
Justificativa: 

O reconhecimento, a todo cidadão com mais de sessenta e cinco anos de idade, do direito a uma pensão 
mensal, embora constitua dever que o Estado assume no campo da assistência social para com os idosos 
carentes de renda própria e de previdência social parece-nos melhor situado no Capítulo VII, que trata “DA 
FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO” Assim, não se trata de mera supressão, em prejuízo dos idosos. Trata-se, 
na verdade, de melhor adequação do dispositivo ao texto constitucional. Essa a razão de reincorpora-lo ao texto, 
com emenda substitutiva, passando a compor o artigo n° 424 da nova Carta. 
Parecer:   

   É inteiramente procedente a intenção da emenda de suprimir o art. 368 do Projeto de Constituição. Não há 
dúvida que é elevação do valor do benefício, referido no dispositivo em questão, onerará, sensivelmente, a 
receita da Previdência Social.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:18826 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 363 do Projeto de  
Constituição o seguinte texto:  
"As crianças e adultos com paralisia cerebral  
cuja renda familiar não atinja 3 (três) salários  
mínimos terão direito a auxílio de no mínimo meio  
salário mínimo por pessoa". 
Justificativa: 

As famílias carentes, com crianças ou adultos com paralisia cerebral estão passando grandes necessidades, 
sem perspectiva de solução para o problema da falta de recursos para a subsistência.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:18937 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   EMENDA Substitutiva E Supressiva  
Dê-se ao artigo 363 a seguinte redação,  
suprimindo-se os artigos 364 e 370 do projeto de  
Constituição:  
"Art. 363 - A assistência social, destinada  
às pessoas que não disponham de meios próprios de  
sustento e de acesso aos demais direitos sociais,  
será prestado por entidades públicas e privadas,  
na forma prevista em lei". 
Justificativa: 

A Sessão III do Capítulo II do Título IX que trata de Assistência Social, por ser demasiadamente regulamentar 
invade a esfera de competência do legislativo e da normatividade inerente à Administração Pública.  
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Por isso, propõe-se a presente emenda em que, enunciado o princípio fundamental, deixa-se ao legislador 
ordinário a regulação da matéria, sem tolher a ação da Administração Pública no seu poder regulamentar.  
Parecer:   

   O Relator optou por inscrever no substitutivo os delineamentos programáticos básicos do segmento 
assistencial da seguridade, cabendo à legislação ordinária os desdobramentos necessários. Assim sendo, não 
podemos acolher a sugestão, considerada excessivamente lacônica. 
   
   EMENDA:19154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social  
a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
[...] 
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
[...] 
Seção I  
Da Assistência Social  
Art. 200 - O conjunto das ações  
governamentais na área de assistência social serão  
organizadas com base nos princípios de  
descentralização político-administrativa e de  
participação da população, por meio de  
organizações representativas, de gratuidade e  
obrigatoriedade de sua prestação independentemente  
de contribuição, e se destina a:  
I - proteção à família, infância, maternidade e velhice;  
II - amparo às crianças e adolescentes,  
especialmente órfãos, abandonados ou autores de  
infração penal;  
III - promoção da integração ao mercado de  
trabalho e da habilitação civil;  
IV - habilitação e reabilitação às pessoas  
portadoras de deficiência e sua integração na vida  
econômica e social do País;  
V - concessão de pensão mensal equivalente a  
um salário mínimo a todo cidadão,  
independentemente de prova de recolhimento de  
contribuição para a seguridade social, desde de  
que não possua outra fonte de renda, aos sessenta  
e cinco anos de idade.  
§ 1o. - Além de outras fontes, as ações  
governamentais na área de assistência social serão  
realizadas com recursos do Fundo Nacional de  
Seguridade Social e de receitas oriundas dos  
Estados e Municípios, a serem fixadas em leis que  
as regulamentem.  
§ 2o. - Todos os serviços assistenciais  
privados que utilizem recursos públicos  
submeter-se-ão às normas estabelecida no "caput"  
deste artigo, isentando-se do recolhimento de  
contribuição para a seguridade social quando  
atendidas as exigências estabelecidas em lei.  
[...] 
Justificativa: 
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A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema as aspirações 
sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada á 
técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   

   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui uma 
contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o maior número 
possível das sugestões aí contidas.  
Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a legislação 
ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda para as Disposições 
transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para "Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma adotada para o 
parágrafo 4o. do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e religioso, 
dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, no mérito,  
presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com relação à Cultura, a 
Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à cultura e 
financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a proposta, 
sendo necessário, para atender ao objetivo de tomar o texto sucinto, retirar dispositivos que, provavelmente 
serão aproveitados em legislação complementar.  
Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em exame com pequena 
alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões "apoiará e estimulará" por 
"promoverá".  
Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação substancial foi introduzida pela emenda.  
O conceito estabelecido para empresa nacional em nada diverge da redação do texto, inclusive com a remissão 
feita ao Título da Ordem Econômica.  
Isso posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:19288 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva:  
Acresça-se ao Capítulo II, Seção III, da  
Assistência Social do Projeto de Constituição, o  
Item V, ao art. 364, conforme se segue:  
V - Ao deficiente será concedida pensão  
equivalente a um meio salário mínimo, a ser  
recebida e aplicada pelo responsável designado em  
processo judicial específico. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   
   EMENDA:20724 PREJUDICADA (4) 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

                                                      
4 Durante a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Sistematização, a cidadã Lourdes Vanilda Chamello Favieiro obteve a 

palavra para defender esta emenda popular. Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/01/1988, 
Suplemento B, a partir da p. 418. Tal defesa será bastante citada nos debates em Plenário. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Banc27jan1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Banc27jan1988.pdf
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   

   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, na Seção III (Da  
Assistência Social), do Capítulo II (Do Seguridade  
Social), do Título IX (Da Ordem Social), o seguinte artigo:  
"Art. - Fixa o auxílio de um salário-mínimo  
às pessoas portadoras de deficiência, que não  
tenham condições de se auto manter." 
Justificativa: 

A Associação Canoense de Deficientes Físicos, as voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer – núcleo 
regional de Sapucaia do Sul e os dirigentes da Escola Especial de Canoas, irmanando-se aos Senhores 
Constituintes, relativamente aos inúmeros problemas existentes em nosso País, e acreditando venham estes, em 
parte, a serem solucionados através de uma nova Constituição, defendem a urgência da inclusão de emenda 
que apare financeiramente pessoas excepcionais. Este amparo seria com a dotação mensal da quantia de um 
salário mínimo mensal para suas necessidades mínimas, uma vez que grande número dos mesmos faz parte de 
famílias de baixa renda, muitas vezes não tendo recursos sequer para suas mais prementes necessidades.  
Crendo em Vossas sensibilidades como cidadãos e, acima de tudo, chefes de família, apresentamos nossas 
esperanças em Vossas Excelências, e, que tal emenda venha de encontro de tão justos anseios.  
AUTOR: FLORISMUNDO CORREA DA SILVEIRA E OUTROS (48.877 subscritores)  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
- ASSOCIAÇÃO CANOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS (CANOAS-RS)  
- ESCOLA ESPECIAL DE CANOAS (RS) 
- LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR N° PE-77, de 1987. 
“Dispõe sore excepcionais.”  
Entidades Responsáveis. 
- Associação Canoense de Deficientes Físicos 
- Escola Especial de Canoas (RS) 
- Liga Feminina de Combate ao Câncer 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 48.877 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda pretende 
assegurar a percepção de salário aos deficientes que não tenham condições de se manter.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus aspectos 
formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria, atende às exigências 
previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de que esta 
Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° PE 00077-6, reservada a apreciação de mérito 
para a ocasião própria.  
Parecer:   

   A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo tema, 
consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade.  

 

_________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21493 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda aditiva acrescentando § 2o. ao inciso IV, do art. 268:  
"A lei determinará os recursos mínimos  
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necessários, que o Poder Público, deve destinar às  
pessoas portadoras de deficiência, quando  
absolutamente carentes. 
Justificativa: 

Um país não pode ajudar a produzir os portadores de deficiência, com suas políticas e depois abandoná-los à 
própria sorte.  
Parecer:   

   Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21495 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   

   Altere-se o art. 268 inciso IV, para:  
"Habilitação e reabilitação adequadas às  
pessoas portadoras de deficiência, bem como  
integração econômica e social do País". 
Justificativa: 

Não podemos falar em habilitação sem falarmos em reabilitação para as pessoas de deficiências e, temos que 
colocar de forma clara a integração na vida econômica e social do País.  
Parecer:   

   Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21578 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se o parágrafo único do artigo 268. 
Justificativa: 

Tal dispositivo já está previsto no artigo 269, de forma rigorosamente idêntica e mais apropriada.  
Parecer:   

   Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:21795 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   

   Dê-se, ao Artigo 272, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
Art. 272 - A todo deficiente físico ou  
mental, absolutamente incapaz de prover a própria  
subsistência ou de tê-la provida pela família, bem  
como a todo cidadão ou cidadã, a partir de  
sessenta e cinco anos de idade, independentemente  
de comprovação de recolhimento de contribuição  
para a seguridade social e desde que não tenha  
outra fonte de renda, será destinada uma pensão  
mensal e vitalícia equivalente a um salário  
mínimo. 
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Justificativa: 

O tratamento que se der ao idoso, deve-se ao deficiente físico e mental, absolutamente incapaz de prover, por 
conta própria, a sua subsistência ou de tê-la provida pela família. São seres humanos com o mesmo direito à 
vida.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:21879 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 272  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 272:  
Art. 272 - O deficiente ou portador de doença  
congênita, impossibilitado ao trabalho, e todo  
cidadão com 65 anos de idade, independente de  
prova de recolhimento para a seguridade social e  
desde que não possua outra fonte de renda, fará  
jus à percepção de pensão mensal equivalente a um  
salário mínimo." 
Justificativa: 

A proposta do Sr. Relator prevê uma pensão a todo o cidadão que atingir 65 anos de idade e que não tenha 
outra fonte de renda. A criação dessa pensão merece elogio, contudo, acredito que com mais justiça ela deve ser 
concedida também às pessoas deficientes físicas, mentais ou portadoras de doenças congênitas, desde que não 
tenha outra fonte de renda. 
Razão pela qual, procurando fazer uma correção no sistema previdenciário vigente no País até a presente data, 
apresento a presente emenda estendendo a pensão aos idosos, deficientes e portadores de doenças congênitas.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:22398 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 272 a seguinte redação:  
Art. 272 - Independentemente de prova de  
recolhimento de contribuição para a seguridade  
social, os maiores de 65 anos de idade e os  
inválidos, definitivamente incapacitados, que num  
ou noutro caso não exerçam atividade remunerada,  
não aufiram rendimento sob qualquer forma, farão  
jus à percepção de pensão mensal equivalente à,  
pelo menos, um salário mínimo. 
Justificativa: 

É preciso atenuar a carência econômica, atuando como fator de justiça social, começando pelos reais 
necessitados o acesso aos “frutos” do desenvolvimento que não devem ser apenas econômicos.  
Esta proposição visa assegurar o direito à vida; que não seja o Estado genocida, deixando tantos à mercê da 
fome, da miséria, da solidão e da caridade, quando houver.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:23491 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   

   Acrescente ao Art. 272 o seguinte Parágrafo Único:  
Parágrafo único - As pessoas portadoras de  
deficiência que não apresentam comprovadas  
condições de habilitação profissional e que  
pertençam a família carente terão direito a pensão  
nunca inferior ao salário mínimo e preferência na  
concessão de bancas de jornais e postos de venda  
da Loto e Loteria Esportiva. 
Justificativa: 

Necessário destinar aos deficientes físicos a concessão de bancas de jornais e postos de vendas da Loto e 
Loteria Esportiva, possibilitando-lhes independência para sua manutenção.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:23509 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Item V ao artigo 268  
Acrescente-se ao Artigo 268, do Substitutivo  
do Relator, o seguinte item:  
V - alfabetização das pessoas por qualquer  
razão não atendidas na idade própria pelo sistema  
regular de ensino. 
Justificativa: 

A alfabetização de adultos, a cargo da Fundação Educar, e mentida com recursos advindos do incentivo fiscal, 
eliminado no substitutivo, encontra, na forma proposta, garantia de continuidade.  
Parecer:   

   De acordo com a perspectiva adotada pelo Relator, o teor da Emenda não se compadece com o escopo do 
projeto de Seguridade Social.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24492 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   

   Substituir a expressão "voltada" para "por  
destinada a", no Artigo 268, ficando assim redigido:  
Artigo 268 - A assistência social será  
prestada independentemente de contribuição à  
seguridade social, destinada a:  
..................................................  
Justificativa: 

A palavra “voltada” não é usual na boa técnica de redação legislativa. 
Parecer:   

   A emenda propõe modificação redacional que poderá ser novamente apreciada em fase posterior do processo  
constituinte.  
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Nesta fase, optamos pela redação original do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24825 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
O Item II do art. 268 passa a ter a seguinte redação:  
"II - amparo às crianças e adolescentes,  
órfãos, abandonados, famílias de detentos e  
famílias de vítimas de crimes devidamente apurados  
em processo judicial". 
Justificativa: 

Duas alterações foram introduzidas no texto.  
A primeira consistiu em declarar que a assistência social será prestada à família do detento e não a este. 
Porque atribuir o direito à assistência social ao detento, que está sob a tutela do Estado, e não a família que 
sobrevive à margem? 
A segunda modificação consistiu em estipular o direito à assistência social às vítimas de crimes devidamente 
apurados judicialmente.  
A proteção da “vítima” tem respaldo ético mais nítido do que a proteção do “agente criminoso”.  
Andou na moda se falar muito dos direitos do criminoso, com o completo olvido dos direitos das vítimas. Aliás, na 
maioria dos casos delinquente e vítima pertencem a mesma classe social, conquanto os assaltos em que há 
vítimas das camadas mais ricas gozem de tratamento publicitário mais amplo.  
Parecer:   

   Merece especial destaque o fato de que, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, as 
ações de assistência Social passam a constituir uma Seção específica na estrutura do texto constitucional. Trata-
se, a nosso ver, de opção não somente coerente com o espírito intuitivo do Projeto no campo social, mas 
principalmente sintonizada com a realidade da marginalidade e aguda carência socioeconômica que atinge a 
grande maioria da população brasileira. Norteada pelos princípios de elaboração constitucional, a seção relativa 
ao segmento assistencial do sistema de Seguridade procura estabelecer os delineamentos programáticos 
básicos que deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitando-se detalhamentos e especificações 
passíveis de mais adequado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de política social. Assim sendo, 
deixamos de acolher a sugestão do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos, na certeza de que a 
mesma poderá vir a ser retomada em outras instâncias do processo de construção do novo Sistema de 
Seguridade Social em nosso país.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24982 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Adite-se ao artigo 272:  
Artigo 272 - A partir de 65 anos de idade,  
para o homem e 60 anos para a mulher, todo o  
cidadão independente de prova de recolhimento de  
contribuição para a seguridade social e desde que  
não possua outra fonte de renda, fará jus à  
percepção de pensão mensal equivalente a um  
salário mínimo. 
Justificativa: 

Há trabalhadores brasileiros que exercem as mais diversas atividades e não podem comprovar qualquer tipo de 
contribuição para a Previdência Social. Mesmo porque existe milhões de trabalhadores neste país sem carteira 
de trabalho assinada, sem, portanto, qualquer vínculo formal com a empresa. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 54  

 

Parecer:   

   A proposta do eminente Constituinte contribui para tornar clara a redação do dispositivo, devendo, pois, ser 
acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25418 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   

   Substituir a expressão "voltada para" por  
"destinada a", no Artigo 268, ficando assim redigido:  
Artigo 268 - A assistência social será  
prestada independentemente da contribuição à  
seguridade social, destinada a:  
............................................ 
Justificativa: 

A palavra “voltada” não é igual na boa técnica de redação legislativa. 
Parecer:   

   A emenda propõe modificação redacional que poderá ser novamente apreciada em fase posterior do processo  
constituinte.  
Nesta fase, optamos pela redação original do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26367 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 272  
Dê-se a seguinte redação ao art. 272 do  
Projeto de Constituição:  
Art. 272 - A partir dos sessenta e cinco anos  
de idade, todo cidadão, independentemente de prova  
de recolhimento de contribuição para a seguridade  
social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a dois salários mínimos. 
Justificativa: 

Não se está fazendo justiça social quando se imputa ao velho uma pensão mensal correspondente a um salário 
mínimo. As ações do poder público podem levar rapidamente à corrosão do salário mínimo, com as 
consequentes perdas para aqueles que o percebem. A queda do salário mínimo real, motivada por oscilações 
inflacionárias elevadas, para refletir menos na cesta básica do idoso, dependerá da existência de uma “margem 
de sobrevivência digna”, o que pode ser conseguido pela percepção de dois salários mínimos.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:26500 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 268 do substitutivo ao  
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Projeto de Constituição, o seguinte item V:  
"V - Garantir renda suficiente para a  
sobrevivência dos inválidos e deficientes físicos  
de qualquer idade nunca inferior aos salários  
mínimo, independente de haverem contribuído para a  
Previdência Social". 
Justificativa: 

Os inválidos e os deficientes físicos não podem ser tratados à base de esmolas. Não são culpados por não 
poderem ter contribuído para a Previdência Social. É preciso garantir a assistência completa às suas 
necessidades diárias básicas, ao invés de se estabelecer programas esporádicos de assistência que não 
resolvem os problemas definitivamente.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:27161 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Artigo Emendado: 272  
Altere-se o art. 272 do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator) para que se  
passe a ter a seguinte redação:  
"A partir de sessenta anos de idade, todo  
cidadão, independentemente de prova de  
recolhimento de contribuições para a seguridade  
social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a um salário mínimo. 
Justificativa: 

A presente emenda tem por objetivo e antecipar para sessenta anos o limite de idade a partir da qual todo 
cidadão passa a fazer jus ao direito consagrado no dispositivo.  
Trata-se de reconhecer a realidade brasileira na qual, por força de péssimas condições de saúde, habitação, 
educação, saneamento, etc., as pessoas envelhecem mais cedo, necessitando, portanto, da assistência social 
do Estado. 
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:27285 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA  
Dê-se ao artigo 268 a seguinte redação,  
suprimindo-se os artigos 269 a 272 do Substitutivo  
do Relator:  
"Art. 268 - A assistência social, destinada  
às pessoas que não disponham de meios próprios de  
sustento e de acesso aos demais direitos sociais,  
será prestado por entidades públicas e privadas,  
na forma prevista em lei." 
Justificativa: 

A Seção III do Capítulo II do Título IX que trata da Assistência Social, por ser demasiadamente regulamentar 
invade a esfera de competência do legislativo e da normatividade inerente a Administração Pública.  
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Por isso, propõe-se a presente emenda em que, enunciado o princípio fundamental, deixa-se ao legislador 
ordinário a regulação da matéria, sem tolher a ação da Administração Pública no seu poder regulamentar. 
Parecer:   

   O autor propõe a supressão de quatro artigos da seção referente à Assistência Social, preservando somente 
um artigo. Considerando as características socioeconômicas do país em especial os vastos bolsões de miséria 
que compreendem parte significativa da população o Relator optou por manter três dos artigos em questão, por 
entender relevante a definição dos delineamentos programáticos fundamentais do segmento assistencial da 
Seguridade Social. 
   
   EMENDA:27739 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescenta-se ao Art. 272.  
" Será assegurado igualmente ao inválido  
congênito a percepção de pensão mensal equivalente  
a um salário mínimo. 
Justificativa: 

O inválido congênito além das dificuldades compreensíveis para obtenção da renda própria proveniente do 
trabalho, necessita de cuidados e assistências especiais e quando essa situação se verifica em família de baixa 
renda o quadro se agrava substancialmente requerendo o apoio da sociedade para assegurar as mínimas 
condições de sobrevivência.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:28302 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art. 268, Da Assistência Social:  
Acrescente-se ao Art. 268 o Inciso V.  
"V - Custeio, pelo Poder Público, de  
tratamento reabilitador, da aquisição de  
equipamentos ortopédicos e outro necessário à  
adaptação e à garantia de adequada qualidade de  
vida aos indivíduos portadores de deficiência  
física, sensorial e mental". 
Justificativa: 

A deficiência severa exige uma tecnologia educacional diferente, que leva em conta o tipo e o grau de 
deficiência. Ainda que considerável número de crianças, adolescentes e adultos sejam portadores de deficiência, 
mas aptos, mediante a educação essencial, a integram-se no contexto social e produtivo do País, as políticas de 
educação até agora não comtemplam devidamente esta expressiva faixa populacional, o que a condena a uma 
vida marginalizada e fora da força de trabalho, constituindo-se em mais um peso para a Nação e clientela 
obrigatória dos serviços da Previdência Social.  
Parecer:   

   Merece especial destaque o fato de que, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, as 
ações de assistência Social passam a constituir uma Seção específica na estrutura do texto constitucional. Trata-
se, a nosso ver, de opção não somente coerente com o espírito intuitivo do Projeto no campo social, mas 
principalmente sintonizada com a realidade da marginalidade e aguda carência socioeconômica que atinge a 
grande maioria da população brasileira. Norteada pelos princípios de elaboração constitucional, a seção relativa 
ao segmento assistencial do sistema de Seguridade procura estabelecer os delineamentos programáticos 
básicos que deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitando-se detalhamentos e especificações 
passíveis de mais adequado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de política social. Assim sendo, 
deixamos de acolher a sugestão do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos, na certeza de que a 
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mesma poderá vir a ser retomada em outras instâncias do processo de construção do novo Sistema de 
Seguridade Social em nosso país.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28777 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 268, TÍTULO IX, SEÇÃO III  
No artigo 268 do Título IX, Capítulo II,  
Seção III, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, acrescente-se o inciso V:  
V - eliminação da fome crônica, pela promoção  
de programas que assegurem adequada  
disponibilidade alimentar e sua equitativa distribuição. 
Justificativa: 

É questão de honra nacional eliminar nossos índices de subnutrição e de mortalidade pela fome. 
Parecer:   

Merece especial destaque o fato de que, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, as ações 
de assistência Social passam a constituir uma Seção específica na estrutura do texto constitucional. Trata-se, a 
nosso ver, de opção não somente coerente com o espírito intuitivo do Projeto no campo social, mas 
principalmente sintonizada com a realidade da marginalidade e aguda carência socioeconômica que atinge a 
grande maioria da população brasileira. Norteada pelos princípios de elaboração constitucional, a seção relativa 
ao segmento assistencial do sistema de Seguridade procura estabelecer os delineamentos programáticos 
básicos que deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitando-se detalhamentos e especificações 
passíveis de mais adequado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de política social. Assim sendo, 
deixamos de acolher a sugestão do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos, na certeza de que a 
mesma poderá vir a ser retomada em outras instâncias do processo de construção do novo Sistema de 
Seguridade Social em nosso país.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28967 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva e Supressiva  
Dê-se ao artigo 268 a seguinte redação,  
suprimindo-se os artigos 269 a 272 do Substitutivo  
do Relator:  
"Art. 268. A assistência social, destinada às  
pessoas que não disponham de meios próprios de  
sustento e de acesso aos demais direitos sociais,  
será prestado por entidades públicas e privadas,  
na forma prevista em lei." 
Justificativa: 

A Seção III do Capítulo II do Título IX que trata da Assistência Social, por ser demasiadamente regulamentar 
invade a esfera de competência do legislativo e da normatividade inerente a Administração Pública.  
Por isso, propõe-se a presente emenda em que, enunciado o princípio fundamental, deixa-se ao legislador 
ordinário a regulação da matéria, sem tolher a ação da Administração Pública no seu poder regulamentar. 
Parecer:   

   O autor propõe a supressão de quatro artigos da seção referente à Assistência Social, preservando somente 
um artigo. Considerando as características socioeconômicas do país em especial os vastos bolsões de miséria 
que compreendem parte significativa da população o Relator optou por manter três dos artigos em questão, por 
entender relevante a definição dos delineamentos programáticos fundamentais do segmento assistencial da 
Seguridade Social. 
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   EMENDA:29688 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 268, do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo:  
"Art. 268....................................  
............................................  
Parágrafo. Para os fins previstos no item IV  
deste artigo, é assegurado aos portadores de  
deficiência concorrerem em igualdade de condições  
no mercado de trabalho sendo punidas as Entidades  
Públicas ou particulares, na forma em que lei  
ordinária estabelecer, qualquer discriminação  
contra os deficientes. Nas provas de seleção ou  
concursos para ingresso no serviço público ou em  
empresas privadas, será adotado como critério de  
desempate, em primeiro lugar, a deficiência do candidato. 
Justificativa: 

É fundamental que a futura Lei Maior expresse, desde logo, alguns direitos essenciais das pessoas portadoras 
de deficiência, particularmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, onde são tão discriminadas. 
As medidas ora preconizadas têm esse proposito que, por sua justiça, esperamos que sejam acolhidas. 
Parecer:   

   Merece especial destaque o fato de que, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, as 
ações de assistência Social passam a constituir uma Seção específica na estrutura do texto constitucional. Trata-
se, a nosso ver, de opção não somente coerente com o espírito intuitivo do Projeto no campo social, mas 
principalmente sintonizada com a realidade da marginalidade e aguda carência socioeconômica que atinge a 
grande maioria da população brasileira. Norteada pelos princípios de elaboração constitucional, a seção relativa 
ao segmento assistencial do sistema de Seguridade procura estabelecer os delineamentos programáticos 
básicos que deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitando-se detalhamentos e especificações 
passíveis de mais adequado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de política social. Assim sendo, 
deixamos de acolher a sugestão do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos, na certeza de que a 
mesma poderá vir a ser retomada em outras instâncias do processo de construção do novo Sistema de 
Seguridade Social em nosso país.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29973 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Dê-se ao item IV do art. 268 do substitutivo  
ao projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"IV - Habitação e reabilitação adequadas às  
pessoas portadoras de deficiência, assegurando-  
lhes a melhoria de sua condição social e econômica  
especialmente mediante a proibição de  
discriminação inclusive quanto à admissão ao  
trabalho ou ao serviço público e a salários". 
Justificativa: 

Só agora o brasileiro começa a tomar consciência da necessidade de se garantir os meios necessários para o 
exercício do direito reservado aos deficientes. Esta parcela da população é ainda discriminada, num desrespeito 
claro aos preceitos constitucionais. Os portadores de deficiências são pessoas como outras quaisquer, e que 
necessitam, muitas vezes, de maior atenção e recursos para sobreviver. Daí a confirmação de que a 
discriminação, quanto ao ingresso no mercado de trabalho e ao nível de salário, é criminosa, sujeitando-se 
aqueles que praticarem as penas previstas na lei.  
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Daí o nosso interesse de mantermos na futura Constituição esse direito assegurado ao deficiente, como forma 
de valorização da futura Carta.  
Parecer:   

   Emenda acolhida, parcialmente, quanto ao mérito, especialmente no que tange à incorporação do objetivo de 
"reabilitação" das pessoas portadoras de deficiência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29993 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 268 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição, o seguinte item V:  
"V - garantir ajuda financeira, nunca  
inferior a um salário mínimo, às crianças  
portadoras de deficiências e para os adultos,  
quando incapacitados para o trabalho". 
Justificativa: 

O deficiente físico menor, ou quando incapacitado para o trabalho, se adulto, necessita de atendimento, às vezes 
mais oneroso que o atendimento a ser prestado a uma pessoa normal. A garantia desse salário, previsto em 
nossa proposta, teria um sentido específico de ajudar àqueles que mesmo merecendo toda atenção do Estado, 
precisariam de algum recurso para sua sobrevivência, até que esteja, se possível, apto para o trabalho. 
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:29995 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao item IV, do art.  
268 do Substitutivo ao Projeto de Constituição.  
"Habilitação e reabilitação adequadas às  
pessoas portadoras de deficiência, possibilitando  
seu desenvolvimento social e econômico". 
Justificativa: 

Assim como a Nação tem a obrigatoriedade Constitucional de proporcionar a todos os indivíduos o ensino 
fundamental gratuito e de boa qualidade, não pode deixar descobertas as crianças portadoras de deficiências 
físicas ou psíquicas. A política educacional tem que prever investimentos para esse setor da educação que a 
cada dia vem preocupando mais as autoridades ligadas ao ensino. 
Parecer:   

   Emenda acolhida, parcialmente, quanto ao mérito, especialmente no que tange à incorporação do objetivo de 
"reabilitação" das pessoas portadoras de deficiência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30198 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: Art. 272 do Substitutivo do Relator.  
Suprima-se o artigo 272. 
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Justificativa: 

A sociedade não deve ser penalizada com o ônus que o dispositivo iria acarretar para a União. 
Recompensar quem não trabalhou e não participou do desenvolvimento nacional servirá de estímulo para que os 
jovens deixem de trabalhar. 
Esta emenda constitui valiosa contribuição do Dr. Jurandir Fonseca. 
Parecer:   

   O dispositivo que o autor pretende suprimir encerra provisão que obteve aprovação consensual em todos os 
foros em que a matéria foi discutida, daí a opção do Relator em favor de sua manutenção no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31014 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 272 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 272 - A partir de sessenta anos de  
idade, todo cidadão, independente de prova de  
recolhimento de contribuição para a seguridade  
social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a um salário mínimo. 
Justificativa: 

O limite de idade proposto para percepção do benefício é compatível com a média de expectativa de vida do 
brasileiro. 
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:31635 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. 268, parágrafo único.  
Suprima-se o parágrafo único do art. 268.  
"Fica suprimido o parágrafo único do art. 268". 
Justificativa: 

A matéria inserida no parágrafo único que ora se propõe seja suprimido, não se enquadra no elenco de 
princípios de seguridade social, constituindo-se muito mais em proclamação de intenções. 
Parecer:   

   A supressão pedida pelo autor da presente Emenda é inviável, uma vez que no parágrafo único do Art. 268 se 
preceitua um aspecto fundamental da assistência social: sua descentralização para os Municípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31806 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao art. 272  
Modifica o artigo 272 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 - É garantida, na forma de lei,  
renda mensal vitalícia a todo cidadão a partir de  
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65 anos de idade ou inválido, desde que não possua  
outra fonte de renda. 
Justificativa: 

1. Acrescentou-se o direito do inválido de concorrer ao benefício tal como já prevê a legislação atual da renda 
mensal vitalícia. 
2. Retirada a menção ao valor de um salário-mínimo pelas seguintes razões:  
i) implicaria despesa adicional imediata de Cz$ 16 bilhões anuais sem fonte de custeio equivalente,  
ii) seria fator de desestímulo à filiação ao sistema, por assegurar aposentadoria equivalente ao que milhares de 
segurados contribuintes fazem jus;  
iii) implicaria a necessidade de reajuste imediato de todos os benefícios inferiores a um salário-mínimo dos 
demais segurados o que é inviável financeiramente. 
Parecer:   

   A sugestão contida na Emenda foi acolhida, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32205 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutivas ao Capítulo II do Título IX  
Da Seguridade Social  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo II  
do Título IX do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, Pela Seguinte  
Redação:  
Título IX  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
[...] 
Seção III  
Da Assistência Social  
Art. 269 A assistência social será prestada  
independentemente de contribuição à seguridade  
social, voltada para:  
I - proteção à família, infância, maternidade  
e velhice;  
II - amparo ás crianças e adolescentes,  
órgãos, abandonados ou autores de infração penal;  
III - promoção da integração ao mercado de  
trabalho.  
VI - habilitação das pessoas portadoras de  
deficiência e promoção de sua integração à vida  
comunitária.  
Parágrafo único - A execução das ações de  
assistências social será descentralizada para os  
Municípios, cabendo aos demais níveis de governo  
função normativa.  
Art. 270 - As ações governamentais na área de  
assistência social serão organizadas com base no  
seguinte princípio:  
I - descentralização político-administrativa,  
definidas as competências do nível federal e  
estadual nas funções normativas e a execução dos  
programas a nível municipal.  
Art. 271 - As ações governamentais na área de  
assistência social serão financiadas com recursos  
do orçamento da seguridade social e das receitas  
dos Estados e Municípios.  
Art. 272 - Todos os serviços assistenciais  
privados que utilizem recursos públicos  
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submeter-se-ão à aprovação de seu uso e à  
órgãos público competente.  
Art. 273 - A partir de sessenta e cinco anos  
de idade, todo cidadão, independentemente de prova  
de recolhimento de contribuição para a seguridade  
social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a um salário mínimo.  
Art. 274 - Nenhum tributo incidirá sobre as  
entidades sem fins lucrativos dedicadas à pesquisa  
ou ao ensino, habilitação, reabilitação e  
tratamento de pessoas portadoras de deficiência  
física ou mental. 
Justificativa: 

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática como 
surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se revelassem em 
toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, 
muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de matéria-prima ideológica.  
 No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos apenas 
desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da constituição uma nova 
consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e reguladoras às leis 
complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade – a 
liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem 
Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um 
renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascender a níveis de vida 
mais elevados. 
Parecer:   

   Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32285 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao Inciso III, do art. 268 a seguinte redação:  
Art. 268 - ............................... 
II - promoção da integração social e ao  
mercado de trabalho dos segmentos populacionais  
socialmente vulneráveis ou em estado de pobreza  
absoluta. 
Justificativa: 

A enunciação das diversas atividades que comporão a área de atuação da Assistência Social teve a 
preocupação de identificar o setor ou segmento populacional que constitui o alvo da ação, exceto no tocante ao 
Inciso III que se limitou a indicar simplesmente a atividade. 
Em outros dispositivos, o Substitutivo refere-se expressamente às tarefas e atribuições do Poder Público no 
tocante à erradicação da pobreza e ao combate à miséria e aos fatores de marginalização social do homem, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (art. 4º, II e 33, X). 
Assim, para dar melhor enunciação ao citado inciso III, convém definir o segmento ou setores populacionais a 
que devem se dirigir as ações de promoção, especificando de modo mais apropriado os objetivos a serem 
atingidos com essas ações. 
A emenda visa, portanto, aperfeiçoar a redação do Inciso suprindo as deficiências assinaladas. 
Parecer:   

   Entendemos ser desnecessária a qualificação proposta pelo autor, eis que a população - alvo mencionada na 
emenda é típica dos programas de assistência social em geral.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:32550 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O art. 272 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272. A partir de sessenta e cinco anos  
de idade para o homem e sessenta anos para a  
mulher, todo cidadão independentemente de prova de  
recolhimento de contribuição para a seguridade  
social e, desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a um salário mínimo. 
Justificativa: 

É da nossa tradição constitucional o respeito às desigualdades biológicas entre o homem e mulher. 
No que concerne à aposentadoria, por exemplo, as mulheres têm sido favorecidas com a redução do tempo de 
serviço, mesmo em condições especais, de privilégio, como ocorre com as professoras. 
Ao fixar uma idade comum para aposentadoria por velhice, o legislador (ora constituinte) incorre em flagrante 
contradição, fugindo às razões que determinaram o privilégio da aposentadoria antecipada, voluntária, da mulher 
aos trinta anos. 
Não há porque utilizar dois pesos e duas medidas. Os mesmos fatores que determinaram a desigualdade 
favorável à mulher na aposentadoria por tempo de serviço devem justificar e recomendar a antecipação de sua 
aposentadoria por velhice. 
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:32780 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Art. 272 - Passa a ter a seguinte redação  
transformado em item do art. 268 -  
V - concessão de pensão mensal vitalícia a  
ser definida em lei a todo cidadão a partir de 65  
anos e a deficiente físico ou mental de qualquer  
idade independente de prova de recolhimento de  
contribuição para a Seguridade Social desde que  
não possua outra fonte de renda ou seja incapaz  
total de promover sua subsistência. 
Justificativa: 

A extensão dos benefícios da pensão vitalícia aos deficientes físicos ou mentais é uma necessidade tendo em 
vista não só o avanço social como principalmente das condições de subsistência a esses brasileiros. 
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:32782 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 64  

 

Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Art. 268 - A Assistência Social será prestada  
independentemente de contribuição à Seguridade  
Social, voltada para:  
I - proteção à família, infância, maternidade e velhice;  
II - amparo às crianças e adolescentes,  
órfãos, abandonados ou autores de infração penal;  
III - promoção da integração ao mercado de trabalho;  
IV - habilitação e reabilitação das pessoas  
portadoras de deficiência e promoção de sua  
integridade à vida comunitária;  
V - concessão de pensão mensal vitalícia a  
ser definida em Lei a todo cidadão, à partir dos  
65 anos de idade, independentemente de prova de  
recolhimento de contribuição para a Seguridade  
Social, desde que não possua outra fonte de renda.  
Parágrafo Único - Todos os serviços  
assistenciais privados que utilizem recursos  
públicos, submeter-se-ão às normas estabelecidas  
neste artigo. 
Justificativa: 

Define e dá as diretrizes da Assistência Social, bem como, como possibilita a mesma criar a pensão vitalícia a 
ser definida em lei e terá ação na Reabilitação. 
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:33272 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 272 do Substitutivo do Relator a seguinte redação.  
Art. 272 - A partir de sessenta anos de  
idade, todo cidadão, independente de prova de  
recolhimento de contribuição para a seguridade  
social e desde que não possua outra fonte de  
renda, fará jus à percepção de pensão mensal  
equivalente a um salário mínimo. 
Justificativa: 

O limite de idade proposto para percepção do benefício é compatível com a média de expectativa de vida do 
brasileiro. 
Parecer:   

   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio  
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a apreciação. 
   
   EMENDA:33702 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao item IV, acrescente-se  
um item V e substitua-se o parágrafo único, no  
art. 268, do Substitutivo, renumerado, suprimindo-  
se os arts. 271 e 272, na forma seguinte:  
"Art. 268 - ........................ 
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IV - habilitação e reabilitação das pessoas  
portadoras de deficiência e promoção de sua  
integração à vida comunitária.  
V - concessão de pensão mensal vitalícia, a  
ser definida em lei, a todo cidadão, a partir dos  
65 anos de idade, independentemente de prova de  
recolhimento de contribuição para a seguridade  
social, desde que não possua outra fonte de renda.  
Parágrafo único - Todos os serviços  
assistenciais privados que utilizem recursos  
públicos submeter-se-ão às normas estabelecidas  
neste artigo." 
Justificativa: 

A emenda visa incluir na enunciação do item IV a atividade de “reabilitação”, excluída da redação originária, e 
acrescentar o item V, com a redação do art. 272, que fica assim eliminado. 
A nova redação dada ao parágrafo único absorveu o texto do artigo 271, que assim ficou também suprimido. 
Parecer:   

   Emenda acolhida, parcialmente, quanto ao mérito, especialmente no que tange à incorporação do objetivo de 
"reabilitação" das pessoas portadoras de deficiência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33905 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 272.  
Substitua-se, no art. 272, a expressão  
"sessenta e cinco anos" por "sessenta anos". 
Justificativa: 

O fato hipotético tipificado na norma constitucional corresponde a situações peculiaríssimas, em face das 
limitações impostas para que se usufrua do pequeno benefício acenado. 
Parece-nos, pois, mais recomendável se outorgue tal benefício às pessoas que já tenham atingido apenas a 
idade de sessenta anos. 
Parecer:   

   A proposta de fixar em sessenta anos o patamar de inatividade por velhice parece-nos inadequada como 
norma geral para o país como um todo, tendo em vista os dados sócio demográficos e de expectativa de vida 
fornecidos por estudos mais recentes do IBGE. 
   
   EMENDA:34068 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 268  
Suprimir o Parágrafo Único do Art. 268." 
Justificativa: 

Já está previsto seu conteúdo no inciso I do art. 269. 
Parecer:   

   Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34191 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprimir o parágrafo único do art. 268. 
Justificativa: 

O parágrafo acima é redundante com o inciso I do art. 269, daí a proposta de supressão do mesmo. 
Parecer:   

   Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34802 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao item II, do Art. 268, a seguinte redação:  
"II - amparo às crianças e adolescentes  
carentes e autores de infração penal e suas vítimas." 
Justificativa: 

Redação aprimorada. 
Parecer:   

   Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34803 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 272. 
Justificativa: 

Ônus impossível para a Nação. 
Parecer:   

   O dispositivo que o autor pretende suprimir encerra provisão que obteve aprovação consensual em todos os 
foros em que a matéria foi discutida, daí a opção do Relator em favor  
de sua manutenção no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 238, do Atual  
Substitutivo (S3).  
Inclua-se, no citado dispositivo, mais um  
parágrafo, com a seguinte redação:  
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Art. 238 - .........................  
I - .................................  
§ 1o. - ..........................  
§ 3o. - as instituições ou entidades particulares  
que, sem fins lucrativos, prestam serviço de  
atendimento ou assistência social na recuperação  
de portadores de deficiência, superdotados,  
toxicômanos, alcoólatras ou outros desvios do  
comportamento normal, merecerão reconhecimento,  
estímulo e apoio do poder público, na forma da lei. 
Justificativa: 

Trata-se de contemplar as instituições que prestam o necessário e relevante serviço de atendimento assistencial, 
sem fins lucrativos, a pessoas carentes, cooperando no atendimento dos deveres sociais àqueles que não 
dispõem de meios próprios para se sustentarem, nem de acesso aos demais direitos sociais. 
Parece-nos justo esse tipo de incentivo e apoio, pelo valor do serviço que prestam à nação brasileira, essas 
entidades filantrópicas, devendo a lei complementar estabelecer as normas necessárias à consecução dos 
objetivos visados, para que, inclusive, possam as mesmas, habilitarem-se à percepção da subvenção do poder 
público. 
Parecer:   

   O ilustre Constituinte ELIEL RORIGUES propõe emenda aditiva que acrescenta um terceiro parágrafo ao  
Art. 238.  
O emenda pretende que as entidades particulares, sem fins lucrativos, venham a merecer reconhecimento, 
estimulo e apoio do Poder Público, desde que visem a recuperação dos portadores de deficiência, superdotados, 
toxicômanos, alcoólatras ou outros portadores de desvio do comportamento normal.  
O dispositivo proposto repete alguns dos objetivos fixados como prioritários para a prestação de assistência 
social, ao tempo que amplia por demais o espectro das prioridades consignadas, chegando, mesmo, a incluir os 
toxicômanos, alcoólatras e outros desvios do comportamento normal, vale dizer, todos os pacientes psiquiátricos 
e desajustados sociais.  
Ora, a intensão do Artigo 238 e seus itens é justamente o de estabelecer prioridades a uma política de 
assistência social, evitando que os recursos disponíveis sejam pulverizados, mas que, pelo contrário, se atenda 
aos grupos mais vulneráveis da sociedade, considerados como prioridade nacional.  
Ademais, para aqueles portadores de patologias várias, haverá sempre os recursos do sistema de saúde, 
podendo ser atendidos no contexto adequado às suas necessidades.  
A proposta do nobre Constituinte, pois, encontra-se contemplada em outros dispositivos constitucionais, sendo 
desnecessária a inclusão deste parágrafo ao Art. 238, por ser tautológica.  
Somos, portanto, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00094 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Altere-se o Artigo 238, inciso IV para:  
"Habitação e reabilitação das pessoas  
portadoras de deficiência, com os equipamentos e  
meios auxiliares necessários, bem como a promoção  
de sua integração à vida econômica e social do País." 
Justificativa: 

Dentro do pressuposto de que a habilitação e a reabilitação exigem, conforme o caso o uso de equipamentos e 
de meios auxiliares que visam a compensar alguma perda de função física e/ou sensorial, não se poderia deixar 
de incluir explicitamente esse direito, sob pena de não tê-lo efetivamente levado em conta. Por outro lado, e fácil 
observar que a mudança da redação para “integração à vida econômica e social do País”. Vem significar o direito 
do segmento a plena integração, participando, desta forma, das mais variadas atividades humanas, como 
qualquer outro cidadão. 
Parecer:   

   O eminente Constituinte MAURÍLIO FERREIRA LIMA propõe emenda modificativa ao item IV do artigo 238, 
pretendendo explicitar a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, "COM OS 
EQUIPAMENTOS E MEIOS AUXILIARES NECESSÁRIOS", além de substituir a expressão "INTEGRAÇÃO À 
VIDA COMUNITÁRIA", por "INTEGRAÇÃO À VIDA ECONÔMICA E SOCIAL DO PAÍS".  
Ora, a habilitação e a reabilitação já pressupõem a adoção de quaisquer meios que se façam necessários para 
se lograr atingi-las. E quando um dispositivo constitucional assegura determinado fim está, "ipso facto", 
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assegurando o provimento dos meios e instrumentos necessários.  
Por outro lado, a expressão INTEGRAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA significa o mesmo que INTEGRAÇÃO À 
VIDA ECONÔMICA E SOCIAL DO PAÍS, pois a integração comunitária implica o processo de dar e receber, 
produzir e ser recompensado, aceitar e ser aceito. Se acaso não bastasse esta exegese, o item III do mesmo 
artigo preconiza A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, que conjuntamente à 
expressão INTEGRAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA, do item IV, abarcam inequivocamente a expressão  
proposta na emenda ao Projeto de Constituição.  
Face ao exposto, compreendemos ser a modificação sugerida desnecessária, pelo que somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00105 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   

   Fundam-se os incisos V e VI, do Artigo 238,  
do Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
V - a toda pessoa portadora de deficiência,  
absolutamente incapaz de prover a própria  
manutenção ou de tê-la provida pela família, bem  
como a todo cidadão, na mesma situação e a partir  
dos sessenta e cinco anos de idade,  
independentemente de prova de recolhimento de  
contribuição para a seguridade social, será  
assegurada pensão mensal vitalícia equivalente a  
um salário mínimo, na forma da lei. 
Justificativa: 

Justas as concessões previstas nos dispositivos que, propomos, sejam fundidos. As concessões, todavia, são 
feitas de forma ampla. Há deficientes e idosos que, incapazes de proverem a própria manutenção, por si, podem 
tê-la provida por seus familiares. Logo, não é justo que sejam equiparados, já que estão em situações diferentes, 
para o efeito de receberem o mesmo benefício. Se o projeto, além de impor obrigações dos pais para com os 
filhos, impõe deveres dos filhos para com os pais, não é justo transferir os ônus de filhos e pais, em razão da 
família, para o Estado. 
Em resumo, não é justo que o pai de um filho abastado, apenas em função da idade, tenha o direito de receber 
do Estado os meios, ainda que mínimos, para a sua manutenção. Também não é justo que um deficiente filho de 
família abastada receba do Estado o que pode e deve ser dado pela família. 
Em face de tais razões, propomos a fusão dos incisos e restringimos o alcance das concessões aos que, de fato, 
não tenham outro meio ou fonte de recursos financeiros para carregarem a vida que se lhes configura como o 
primeiro de todos os direitos. 
Parecer:   

   O ilustre Constituinte HENRIQUE CORDOVA apresenta emenda propondo a fusão dos incisos V e VI, do 
Artigo 238, do Projeto de Constituição.  
A emenda proposta é pertinente e, de fato, sem deixar de contemplar os portadores de deficiência e os cidadãos 
maiores de sessenta e cinco anos, incapazes de prover a própria subsistência, consegue simplificar e sintetizar o 
dispositivo constitucional.  
De outra forma, ainda consegue garantir às pessoas maiores de sessenta e cinco anos e merecedores do 
benefício, o "quantum" de um salário mínimo, o que não foi previsto no texto do Projeto de Constituição.  
Pela sua procedência e justeza, somos, pois, pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:00231 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Título VIII Capítulo II  
Seção III Da Assistência Social  
Art. 238 ....................................  
"Item . . . ." O Portador de  
excepcionalidade terá direito a atendimento médico  
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e clínico voltado para a sua habilitação e ou  
reabilitação bem como para o seu desenvolvimento e  
integração social. 
Justificativa: 

Os portadores de deficiência necessitam de atendimentos específicos para o seu desenvolvimento e 
consequente integração na sociedade. Independente de ser ou não segurado da Previdência Social, estes 
deficientes devem merecer, a nível constitucional, garantia de atendimento de suas necessidades médicas, 
clínicas e trabalhistas. 
Não se trata de uma posição paternalista, mas sim uma atitude corajosa e democrática, tendo em vista 
proporcionar aos mesmos, igualdade de oportunidades, respeitado o seu potencial e condições de se tornarem 
úteis a sociedade, sem necessitar de viver em continuo estado de penúria e marginalidade. Os deficientes 
devidamente atendidos podem se tornar úteis ao desenvolvimento do País. 
Parecer:   

   O nobre Constituinte JOÃO REZEK sugere emenda aditiva, propondo a inclusão de mais um item ao Art. 238, 
que confere, ao portador de excepcionalidade, direito ao atendimento médico e clínico voltado para sua 
habilitação e/ou reabilitação, bem como para o seu desenvolvimento e integração social.  
A sugestão, conquanto de límpida justeza, encontra-se embutida na Seção I, DA SAÚDE; no Capítulo III, DA 
EDUCAÇÂO, DA CULTURA E DO DESPORTO e, principalmente, nos itens III, IV e V do mesmo artigo 238.  
Ademais, foi por própria sugestão das entidades representativas dos portadores da deficiência que os 
dispositivos relativos às medidas compensatórias, pelo Poder Público, aos portadores de deficiência, em razão 
de sua maior vulnerabilidade fossem dispersas no todo do texto constitucional, sem marcar-lhes por demais a 
condição de excepcionalidade, suscetível de reforçar ainda mais a discriminação social de que padecem.  
A emenda, ao nosso ver, passa a ser redundante, na medida em que já se encontra comtemplada no texto do 
Projeto de Constituição.  
Somos, portanto, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00251 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DEL BOSCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se como Inciso VII ao Artigo 238,  
do Título VIII, Capítulo II, Seção III o seguinte:  
VIII - O Estado adotará política para o idoso  
que contemple:  
a) implantação de programas educacionais  
visando à alfabetização e escolarização, segundo  
métodos específicos;  
b) medidas que facilitem o acesso da  
população idosa ao teatro, cinema, e outras  
manifestações, incentivando o consumo e a produção  
cultural dos idosos;  
c) criação de estratégias para a valorização  
das manifestações folclóricas regionais,  
identificando o idoso como transmissor da cultura  
popular;  
d) implantação de atendimento gerontológico e  
geriátrico, pela previdência social;  
e) gratuidade nos transportes coletivos  
terrestres para os maiores de sessenta anos. 
Justificativa: 

Esta proposta acolhe algumas das inúmeras sugestões oferecidas pela CARTA DE SANTOS, resultante do 
Terceiro Encontro Nacional dos Idosos, representando 17 Estados da Federação e que foi patrocinado pela 
Delegacia Regional do Estado de São Paulo do SESC – Serviço Social do Comércio. Essa entidade tem sido 
pioneira no atendimento à questão do idoso e sua experiência, nesse campo, permite-me acolher as sugestões 
acima citadas. 
O idoso não deve ser considerado como um marginalizado social apenas por que já viveu um determinado 
número de anos. Sua experiência social é grande e ele pode, ainda, oferecer muito à sociedade. Não deve ser 
um peso para os que estão na ativa e, sim uma fonte consulta e um espelho do que ocorreu no passado. Todos 
devem lembrar-se de que, possivelmente, um dia também serão idosos. 
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O Constituinte deve preocupar-se com o idoso oferecendo soluções para os seus inúmeros problemas. Devemos 
fazer com que ele permaneça integrado em nosso convívio e desfrutar, tanto quanto possível, do resto de vida 
que ainda lhe restar. 
As medidas ora propostas e muitas outras podem ser viabilizadas a nível de legislação complementar ou 
ordinária certamente representam um início de ação por parte do Estado para com esses idosos, que tanto 
contribuíram para o engrandecimento desta Nação. Espero que cada um de nós sinta e execute esse 
compromisso de lutar para que o idoso tenha um lugar digno em nossa estrutura social. 
Parecer:   

   O eminente Constituinte DEL BOSCO AMARAL apresenta emenda aditiva ao artigo 238, do Título VIII, capítulo 
II, seção III, que determina, de forma explícita, algumas das políticas que o Estado deve adotar em relação ao 
idoso.  
Não obstante a excelência das intenções do Constituinte, a explicitação de algumas políticas que comtemplem o 
idoso é limitante, pois o Estado, por força constitucional, teria que se circunscrever somente à implementação 
destas políticas, deixando de lado outras também relevantes e, talvez, algumas de caráter emergencial, que, no 
momento, não é possível prever.  
Portanto, preferimos o disposto no Art. 267, que contempla da mesma forma o idoso, sem quaisquer limitações; 
texto mais adequado à Lei Mandamental.  
Somos, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:00427 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
O inciso V do art. 238, do Título VIII, Capítulo  
I, seção III, passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 238.  
V - a garantia de benefício mensal, determinado  
seu "quantum" pela Lei, observado o § 4o. do  
artigo anterior, a toda pessoa portadora de  
deficiência que comprove não possuir meios de  
provar a própria manutenção". 
Justificativa: 

A garantia de um salário mínimo, como está na redação atual, é pleonástica por já haver sido disciplinado no § 4º 
do Artigo 237. 
Nos termos ora propostos seria respeitada a garantia, mas abrir-se-ia a possibilidade da lei aumentar a pensão 
se fosse esta a vontade do legislador. 
A redação atual pode ensejar discussões de hermenêutica, que possibilitariam a fixação em um salário mínimo e 
nunca mais que isso no “quantum” da pensão. 
Parecer:   

   O eminente Constituinte NELSON SEIXAS apresenta emenda modificativa em que propõe a substituição da 
expressão "garantia do benefício mensal, de um salário mínimo" por garantia do benefício mensal, determinado 
seu "quantum" pela Lei observado o parágrafo 4o. do Artigo Anterior".  
A proposta, além de não tornar o dispositivo autoaplicável, pois remete sua regulamentação à Lei 
Complementar, pretende fixar o teto mínimo conforme o parágrafo 4o do artigo 237, que trata exclusivamente de 
benefícios da Previdência Social.  
Ora, a Seção III, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, trata de casos e de grupos sociais vulneráveis, independentemente 
de qualquer contribuição previdenciária pelos mesmos. A prevalecer a sugestão do ilustre Constituinte, o texto 
ficaria dúbio e sujeito a exegeses prejudiciais ao "quantum" mínimo.  
Ademais, o Relator preferiu fundir o inciso V e VI do Artigo 238, resguardando aos portadores de deficiência e 
aos idosos, o benefício de um salário mínimo mensal, tornando a matéria incontroversa e, portanto, não sujeita a 
despiciendos questionamentos.  
Somos, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01548 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput' do artigo 238 e a seus  
incisos a seguinte redação, suprimindo seus §§ 1o. e 2o.  
"Art. 238. A assistência social, nos termos  
da lei, terá por objetivo:  
I - proteção à família, a infância, à  
maternidade e aos idosos;  
II - amparo às crianças e aos adolescentes  
carentes;  
III - promoção da integração ao mercado de  
trabalho;  
IV - habilitação e reabilitação das pessoas  
portadoras de deficiência e a promoção de sua  
integração à vida comunitária;  
V - garantia de benefício mensal de um  
salário-mínimo aos portadores de deficiência,  
desde que fique comprovado não possuírem meios de  
prover a própria manutenção;  
VI - concessão de pensão mensal vitalícia, na  
forma da lei, a todo cidadão, a partir de setenta  
anos de idade, independentemente de prova de  
recolhimento de contribuição para a seguridade  
social e desde que não possua outra fonte de renda. 
Justificativa: 

Trata-se de modificação visando simplificar a compreensão do texto. 
Parecer:   

   Parecer conforme o expendido pela emenda coletiva número 2p02044, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01705 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Título VIII, Capítulo  
II, art. 238, inciso IV e V:  
Dê-se aos incisos IV e V do art. 238 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 238. ..................................  
............................................  
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas  
portadoras de deficiência e a promoção de sua  
integração à vida comunitária, assim como a  
formação de pessoal técnico para o atendimento nas  
diversas áreas de reabilitação e educação especial;  
V - a garantia de benefícios mensal de dois  
salários mínimos a toda pessoa portadora de  
deficiência que comprove não possuir meios de  
prover a própria manutenção;  
............................................ 
Justificativa: 

Para se proporcionar aos indivíduos deficientes e seus familiares melhores condições de sobrevivência, 
recuperação de problemas psicomotores e integração à vida comunitária, é indispensável a aplicação de 
recursos financeiros, por parte do Governo, destinados à garantia de um benefício mensal de dois salários 
mínimos a toda pessoa carente portadora de deficiência, e à formação de pessoal técnico para atendimento nas 
diversas áreas de reabilitação e educação especial. 
Parecer:   

   A emenda apresentada pelo ilustre Constituinte SÉRGIO BRITO pretende dar nova redação aos incisos IV e V 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 72  

 

do Artigo 238 do Projeto de Constituição.  
No inciso IV adita a expressão "assim como a formação de pessoal técnico para o atendimento nas diversas 
áreas de reabilitação e educação especial". Ora, ao nosso entender, se o texto Mandamental prevê a habilitação 
e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, IPSO FACTO, está provendo também os meios para se 
alcançar o desiderato, tornando-se a expressão aditada ociosa.  
Quanto ao inciso v, pretende garantir um benefício mensal de dois salários mínimos, o que, embora generoso 
poderá sobrecarregar os recursos disponíveis impossibilitando, na prática, a execução da medida. Cremos que 
um salário mínimo já se constitui numa considerável conquista e, se parece pouco, é pela condição 
circunstancial de hoje, quando o salário mínimo não consegue prover as necessidades mínimas das pessoas, 
objetivo para o qual foi criado.  
Face ao exposto, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01899 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Reúne os incisos V e VI dos artigos no inciso V com a seguinte redação:  
V - Concessão de pensão mensal, na forma de  
lei, a todo cidadão a partir de sessenta e cinco  
anos de idade e ao portador da deficiência  
incapacitado para o trabalho, comprovado não  
possuírem meios de prover à própria manutenção. 
Justificativa: 

Não há razão para se tratar em incisos distintos e de forma diferente, os idosos e deficientes, beneficiários em 
comum do benefício que hoje se denomina renda mensal vitalícia e que o texto constitucional altera para pensão. 
No texto que se propõe alterar, é garantido ao deficiente um salário-mínimo, enquanto para os idosos o valor e 
demais condições são remetidos à lei. 
A segunda formula é mais adequada por se tratar em essência de norma regulamentar. 
Por se tratar de benefício gratuito, para o qual não há contribuição de qualquer espécie, é altamente impróprio 
fixar seu valor em um salário-mínimo valor que milhões de aposentados e pensionistas recebem depois de 
contribuir por vários anos para a previdência. 
Outra razão para se deixar à lei a fixação do valor é permitir a gradação do valor conforme o grau de 
necessidade e incapacidade. 
Parecer:   

   Através da presente proposição, intenta o Constituinte Robson Marinho reunir os incisos V e VI do Art. 238 no 
mesmo inciso V, com a seguinte redação:  
" V - concessão de pensão mensal, na forma da lei, a todo cidadão a partir de sessenta e cinco anos de idade e 
ao portador de deficiência que o incapacite para o trabalho, comprovando não possuírem meios de prover à 
própria manutenção".  
As alterações propostas pelo autor, tanto no que se referem à técnica legislativa quanto ao mérito, são 
irretocáveis, devendo merecer a nossa acolhida.  
É de se ressaltar a desnecessidade, de fato, de se estabelecer valores para os benefícios acima, porquanto o  
novo texto constitucional estabelece que nenhum benefício de prestação continuada terá valor inferior ao salário-
mínimo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
CAPÍTULO II 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
SEÇÃO III 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Art. 237. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição á 

seguridade social, e tem por objetivos: 
I – a proteção á família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
II – o amparo à criança e ao adolescente carentes, a prevenção da delinquência infanto-juvenil e a repercussão e 
reintegração social de menores autores de infração penal. 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho. 
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária. 
V – a garantia, na forma da lei, de benefício mensal a toda pessoa portadora de deficiência e aos idosos que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção.  
Parágrafo 1º Aplicar-se à assistência social o disposto nos itens I, III e IV, do artigo 230, observada a legislação 
pertinente.  
Parágrafo 2º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.  
Art. 238. A assistência social será realizada com recursos da seguridade social e do orçamento da União.  

Assinaturas  

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

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

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 

39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 

79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
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119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 

176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  

234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

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

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 

CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

 
___________________________________________________________________ 
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FASE U 

   
   EMENDA:00371 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Suprima-se do art. 208, inciso V, da seção  
III, do capítulo II, do Título VIII, a expressão:  
- "e ao idoso". 
Justificativa: 

Em que pese o real estado de carência em que vive o idoso no Brasil, não devemos confundir as causas da problemática. A 
causa do problema reside na aposentadoria, que se tornou irrisória. No entanto, com o reajustamento do valor da 
aposentadoria, o idoso, outrora trabalhador e construtor assim da grandeza da Nação, estará recebendo uma aposentadoria 
capaz de suprir suas carências. 
Por outro lado, o dispositivo, de altíssimo interesse social para as pessoas portadoras de deficiência, está ameaçado de 
supressão pela sobrecarga causada pela inclusão do idoso, que, como já disse, já foi atendido pelo reajustamento das 
aposentadorias. 
Parecer:   

   De conformidade com o que dispõe o art. 200 do Projeto de Constituição, a seguridade social será financiada por toda  
a sociedade, de forma direta e indireta, inclusive com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Territórios,  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além das contribuições sociais. Desta forma, a assistência financeira  
ao idoso nada tem a ver com a sistemática do seguro social para os contribuintes da previdência social, cuja aposentado-  
ria e pensões têm direta conexão e relação com o que recolheram aos cofres da previdência e o tempo de duração desses 
recolhimentos. A assistência ao idoso, que não tem meios de prover à própria subsistência, é uma dívida social a ser 
suportada por todos.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00868 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JAYME PALIARIN (PTB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, no inciso V do artigo 208, do  
Projeto de Constituição (B), as expressões: "E ao  
idoso" e "ou de tê-la provida por sua família,  
conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 

A supressão proposta visa a restabelecer a redação dada ao dispositivo no Projeto da Comissão de Sistematização (Projeto 
A), a qual, sem dúvida, melhor se coaduna com os propósitos de atender às necessidades mínimas das pessoas 
absolutamente impossibilitadas de prover, por si sós, o próprio sustento, em razão de uma deficiência de natureza física ou 
mental. 
A abrangência dada na atual redação do Projeto B dificulta, sobre maneira, o atendimento as justas reivindicações dos 
“deficientes”, mesmo porque aqueles que possuem família, às mais das vezes, ficam sem a necessária proteção, como a 
realidade nos mostra eloquentemente. 
Reconhecemos que as pessoas idosas têm o direito legítimo à assistência pelo Estado, mas há de se admitir que o 
implemento da idade, com o alcance da fase idosa, já implica no atendimento abrangido pelo inciso I, deste mesmo  
artigo 208. 
Parecer:   

   Não há por que suprimir a expressão "idoso", e tampouco a expressão "ou tê-la provida por sua família". A primeira,  
amplia o universo da assistência aludida; a segunda, impede distorções.  

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00398 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   

   Art. 203 - Diga-se:  
"III - integração ao mercado de trabalho;"  
"IV - ... deficiência para sua participação na  
vida comunitária;" 
Justificativa: 

O objetivo do inciso II não é a promoção, mas, evidentemente a integração; no inciso IV “a promoção da integração” 
significa que se pretende a participação do deficiente na vida comunitária. 
As redações propostas traduzem melhor os dois referidos objetivos. 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 203 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


